Министарство просвете и спорта Републике Србије
Техничка школа Ћупријa

Поштовани родитељи,
у циљу успостављања јединственог информационог система у средњем образовању Републике Србије и
у складу са чланом 70. Закона о средњем образовању и васпитању школа води евиденцију о ученицима.
Потребна нам је Ваша помоћ у прикупљању података па Вас молимо да попуните податке о Вашем
детету и Вама. Неки подаци нису обавезни и то је назначено.
Хвала Вам на времену и разумевању.

КАРТОН УЧЕНИКА
ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ
Презиме:
Основни подаци
Матични број (ЈМБГ): (није обавезно)

Број телефона ученика:
Пол (заокружи): мушки / женски

Име:
Подаци о рођењу
Датум рођења:
Место рођења:
Општина рођења:
Држава рођења:

Подаци о становању
Живи са (заокружи): 1. са оба родитеља 2. са мајком 3. са оцем 4. са старатељем 5.
Врста становања породице (заокружи):
1. стан у друштвеној својини
2. стан у приватној својини
3. породична кућа 4. изнајмљен простор
Место становања:
Адреса становања:
Телефон ( фиксни породични):

Општина становања:
E-mail ученика:

Остали подаци
Држављанство:
Националност: 1. Српска 2. Ромска 3. Влашка 4.
Број деце у породици:
Има своју собу: ДА / НЕ
Стање породице:
1. са оба родитеља 2. без оца 3. без мајке 4. са старатељима 5. разведени родитељи
Ученик путује до школе из:
Прелази километражу : 1. 5-10 2. 10-15 3. 15-20 4. преко 20
Подаци о подручју рада и занимању школе :
Уписано занимање:
Подаци о изборном предмету:
1. Верска настава
2. Грађанско васпитање 3. Матерњи језик са елементима националне културе (за нац.мањине)
Подаци о становању ученика ако живи одвојено
1. изнајмљен стан 2. код рођака 3. интернат

Министарство просвете и спорта Републике Србије
Техничка школа Ћуприја
Подаци о оцу
Матични број (ЈМБГ):
није обавезно
Презиме и име:
Датум рођења:
Место рођења:
Општина рођења:
Држава рођења:
Да ли је отац жив: ДА / НЕ
Брачни статус: 1. ожењен 2. неожењен 3. удовац 4. разведен
Држава становања:
Општина становања:
Место становања:
Адреса:
Телефон (фиксни):
Мобилни:
E-mail:
Web:
Држављанство:
Националност:
Стручна спрема:
Занимање:
Облик запослења (без запослења, радни однос на неодређено време, радни однос на одређено време, привремени послови,
уговор о делу, хонорарни рад, волонтерски рад, пробни рад, допуна норме):

Подаци о мајци
Матични број (ЈМБГ): није обавезно
Презиме и име:
Датум рођења:
Место рођења:
Општина рођења:
Држава рођења:
Да ли је мајка жива: ДА / НЕ
Брачни статус: 1. удата 2. неудата 3. удовица 4. разведена
Држава становања:
Општина становања:
Место становања:
Адреса:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Web:
Држављанство:
Националност:
Стручна спрема:
Занимање:
Облик запослења (без запослења, радни однос на неодређено време, радни однос на одређено време, привремени послови,
уговор о делу, хонорарни рад, волонтерски рад, пробни рад, допуна норме):

Подаци о здравственом статусу ученика које у значајној мери отежавају развој и
школско напредовање:
1. сметње у интелектуалном развоју 2. сметње говора и гласа 3. сметње чула вида 4. сметње
чула слуха 5. хронична обољења и телесна оштећења 6. вишеструке сметње
5. сметње у понашању 6. епилепсија 7. _________________
Постоји здравствена документација о здравственом статусу : 1. ДА
2. НЕ
•

•

Посебна интересовања и таленат за ( био члан секције...)_________________________
Потпис :

