Број пријаве: _______________
Датум: _______________

Име и презиме ученика
(Једнинствени матични број грађана – ученика)

Дан, месец и година
рођења
Место рођења, општина,
држава, националност
Име и презима
родитеља/старатеља
Занимање
родитеља/старатеља

(место)

(општина)

(република)

(мајка)

(отац)

(старатељ)

(мајка)

(отац)

(старатељ)

Предузеће/установа

Подаци о
предузећу/установи где
родитељ/старатељ ради

(националност)

Место

Телефон

мајка
отац
старатељ

Адреса сталног боравка
ученика и
родитеља/старатеља
Да ли ученик живи са оба
родитеља?
Назив школе коју ученик
похађа

(Место)

ДА

(Улица и број)

(Контакт телефони – фиксни, мобилни)

(Број поште)

(Разлог)

НЕ

(Разред)

(Смер)

Разред и смер у школи
(Успех)

Успех у претходној школској
години или V-VIII осн. школе
Награде на такмичењима (из
календара Министарства
просвете РС - I, II, III место)

(Просечна уцена)

Хоби ученика
Уз пријаву прилажем (заокружити редни број и тип
документа):
1. Сведочанства о завршеним разредима (V до VIII разред)
- оргинал - оверена копија 2. Уверење о обављеном завршеном испиту
- оргинал - оверена копија –
3. Сведочанство о завршеном ______ разреду средње школе
- оргинал - оверена копија –
4. Уверење о приходу по члану породице

5.
6.
7.

Докази о наградама добијеним на такмичењима ученика
Потврду о упису у средњу школу (да је редован ученик –
само за I разред)
Потврда о владању у установи – Дому (Награде и похвале са
учешћа у активностима у Дому и изречене дисциплинске мере)

НАПОМЕНА:
Прилози под редним бројевима 1, 2, 4, 5 и 6 се односе на
ученике који су уписали I разред средње школе.
Прилози под редним бројевима 3, 4, 5 и 7 се односе на
ученике који су уписали II, III или IV разред средње школе.
Пријаву попунити читко, тачним и прецизним подацима. Неуредне и нечитке пријаве неће се узимати у разматрање.

Датум пријаве:

ПОТПИС (УЧЕНИК/РОДИТЕЉ/СТАРАТЕЉ)

_______________________ год.
Школски
(*)
успех
(*попуњава комисија за пријем)

Материјални
(*)
статус

_____________________________
Похвале,
(*)
награде, казне

УКУПНО
(*)
БОДОВА

(попуњава установа)

Деловодни број: _______________

ПРИЈАВА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ДОМ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

