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ПРИЈАВА ЗА УПИС НА ПРВАЧЕ

 ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕНИКОТ

Име и презиме на ученикот

Датум и место на раѓање

ЕМБГ на ученикот
Адреса на живеење
Национална припадност
Државјанство
Дали детето има проблеми со адаптација во нова
средина?

ЗАОКРУЖЕТЕ :      ДА          НЕ

Дали детето е самостојно при облекување ЗАОКРУЖЕТЕ :      ДА          НЕ
Дали е самостојано при јадење? ЗАОКРУЖЕТЕ :      ДА          НЕ
Дали детето живее со двајцата родители? ЗАОКРУЖЕТЕ :      ДА          НЕ

ИЛИ СО КОГО ЖИВЕЕ/СТАРАТЕЛ:

Дали до сега посетувало детска градинка ?(колку
време и во која градинка)

Податоци за здравствената состојба на детето - (заокружете и дополнете)

Детето има проблеми со    вид,   слух,    говор,    отежната моторика,
алергија на_____________ , дијабетес,   епилепсија,  хронична болест,состојба,
прележана тешка болест, неодамна е оперирано или нешто друго за    кое треба да бидеме известени

__________________________________________________________________________________________.
 ДОКОЛКУ ДЕТЕНЦЕТО ПОСЕДУВА ДОКУМЕНТ СО КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОД СТРУЧНА

ИНСТИТУЦИЈА ВЕ МОЛИМЕ ДА НИ ЈА ДОСТАВИТЕ ВО ДОКУМЕНТИТЕ!

Вашето дете ќе посетува настава во ( заокружете):

 Продолжен престој (ученикот посетува целодневна настава со топол оброк од 8
часот до 16 или подолго кај дежурниот наставник)

 Класичен престој (ученикот посетува настава од 8 до 12 часот и не му следува топол оброк-
ручек)

 ВАЖНО:Во училиштето паралелките се формираат како групи со продолжен престој,оние дечиња
кои нема да користат топол оброк си заминуваат како класична настава,а оние кои ќекористат
остануваат до предвидениот термин,односно нема формирање на чисти паралелки класична и
целодневна!



ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛИ/СТАРАТЕЛИ

ПОДАТОЦИ ЗА МАЈКАТА
Име и презиме на мајката

Датум и место на раѓање

Степен и вид на образование
Занимање

Работна организација каде што
работи во моментов
Телефон за контакт -МОБИЛЕН

E mail:

ПОДАТОЦИ ЗА  ТАТКОТО
Име и презиме на таткото

Датум и место на раѓање

Степен и вид на образование
Занимање

Работна организација

Телефон за контакт -МОБИЛЕН

E mail:

Други потребни податоци:

- РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕТЕТО: (заокружете)
 Живеат заедно
 Разведени се

- Број на членови во семејството:______
- За нашето семејство  во интерес на детенцето сметаме дека треба да го наведеме и следниот

податок:___________________________________________________________________________
(наведете доколку има потреба да сме известени како институција)

Дата: Родител:  ( потпис)
_____________ _______________

DOBRE  NI  DOJDE

PRVA^E ВИ  БЛАГОДАРИМЕ!!!
***Согласно Законот за заштита на лични податоци ,податоците за ученикот и родителот имаат доверлива природа и не смеат да

се користат надвор од училиштето без одобрение на родителот!!!


