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ПРИЈАВА
за пријем ученика у Дом ученика средњих школа у Сомбору
у школској 20__/__. години
1.

Презиме и име ученика

2.

Ј.М.Б.Г. УЧЕНИКА

3.

Дан, месец и година
рођења
Место рођења, општина
и република
Број мобилног телефона
ученика
Пун назив средње школе
у коју је ученик уписан
Разред и смер

4.

5.
6.
7.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О
РОДИТЕЉИМА:
Презиме и име

ОТАЦ

МАЈКА

Степен стручне спреме
Занимање родитеља

8.
9.

Тачан назив фирме у
којој је запослен
Број мобилног телефона
родитеља
Ј.М.Б.Г. РОДИТЕЉА
АДРЕСА СТАНОВАЊА И БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:
Општина
Место
Улица и број
Телефон у стану

10. Националност ученика
11. Држављанство ученика
12. Да ли је ученик
припадник друштвено
осетљиве групе
( заокружити)

ДА

НЕ
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НЕ

Ако је одговор НЕ навести са ким живи разлог:

Ако је ученик припадник неке од друштвено осетљивих група потребно је да заокружи групу
којој припада:










Из материјално угрожене породице – Решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне
социјалне помоћи (оверена фотокопија),
Ученици без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или
умрлице преминулих родитеља,
Из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или
извод из матичне књиге рођених ученика,
Из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине,
односно Канцеларије за инклузију Рома,
Лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на
територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и
несталих лица,
Избеглице и расељена лица – потврду да се корисник налази у евиденцији о избеглим или
расељеним лицима (прибављају се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва
за избеглице са територије општине пребивалишта),
Повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврду МУП-а,
Близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) – извод из матичне књиге
рођених,
Ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање – уговор о
стипендирању са социјалним партнерима.

У Сомбору,
Дана ____________20__. године
Подносилац пријаве:

_____________________
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