РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
СЕКТОР ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Лесковац

фотографија

ПРИЈАВА
кандидата за пријем у Дом ученика средњих школа у Лесковцу
за школску 20_____/20_____ годину
Конкурсни рок:
а) јунски
б) августовски
Кандидат:
_______________________________________________________________
(презиме, име једног родитеља и име)

Школа коју ученик похађа: _______________________________________
смер_______________________________________________________
занимање__________________________________разред: __________
Дан, месец, година и место рођења:_______________________________
ЈМБГ______________________________
Адреса становања: ____________________________________________
________________________________________________________________
Телефон: ____________________, мобилни:_______________________
Презиме и име родитеља и њихово занимање:
оца: ________________________________________________________
мајке: _______________________________________________________
Школа коју је ученик похађао у претходној школској 20___/20___години:
____________________________________________
Претходно завршени разред:
____________________________________________________________
Постигнути успех у претходној школској години и средња оцена:
____________________________________________________________
Дипломе
и
признања
у
претходној
школској
години:
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Интересовање за рад у секцијама и активностима у Дома:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________

Напомена: Приликом конкурисања за пријем у Дом, ученик - ца
уз пријаву подноси:
1. Потврду школе да је редован ученик, уписан у одређени разред
средње школе у текућој школској 20___/ 20___ години (издаје школа).
2. За ученике I разреда оригинал или оверену фотокопију сведочанства
од V-VIII разреда основне школе.
3. Уверење о просечном приходу по члану породице за период јануармарт текуће године.
4. Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се
налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства
просвете) у претходно завршеном разреду, на основу којих се стичу
права првенства за пријем у Дом.
5. Награде и похвале са учешћа у активностима у установи – дому ученика
(за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе.
6. Доказ о изреченим дисциплинским мерама у претходним разредима.
7.Приликом усељења примљени ученици су у обавези:
да доставе лекарско уверење о општем здравственом стању, са
назнаком да је здравствено способан за боравак у установама
колективног смештаја не старије од 15 дана.
Iзјава родитеља: Пошто сам упознат са одредбама Закона о
ученичком и студентском стандарду и Правилника о смештају ученика у
Дому, изјављујем да прихватам све родитељске обавезе које из тога
произилазе.

Подносилац пријаве
У Лесковцу,
Датум ____________________

Ученик,
__________________________
Родитељ,
__________________________

