Република Србија
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Прокупље

КОНКУРС ЗА УСЕЉЕЊЕ У ДОМ
ШКОЛСКЕ 2018/2019.
___________________________________________________________________________
(Презиме, очево име и име)

__________________________________________________
(Школа)

_______________________

(Разред)

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ
Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:
-

за прву расподелу – од 05. до 17. јула 2018.
за осетљиве друштвене групе (за оне који нису добили смештај у првој расподели) и за преостала слободна
места – од 20. до 24. августа 2018.

НАПОМЕНА: Ученици који према Правилнику о наставном плану и програму сручних предмета стручног образовања имају
обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве
у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима који се не
пријаве у периоду 5-17. јула, неће се накнадно примати пријаве.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву ученик прилаже оригинална документа или оверене фотокопије:
1. а) за ученике који су уписани у I разред:
- сведочанства о завршеном V, VI, VII И VIII разреду, уверење о обављеном завршном испиту и потврду о
упису у средњу школу (оверене фотокопије);
б) за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе:
- сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (оверена фотокопија);
2. уверење о приходима по члану породице за период јануар-март текуће године, издато од стране надлежног
општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ или старатељ има пребивалиште (да пребивалиште
није мењано шест месеци пре објављивања конкурса);
3. диплому и друге награде са такмичења која се налазе у календару такмичења Министарства просвете у
претходно завршеном разреду;
4. награде и похвале са учешћа у активностима у дому ученика (за ученике који уписују II, III или IV разред);
5. уплатницу на име трошкова уписа (400,00 дин.)

НАПОМЕНЕ:
- Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се разматрати.
- За ученике којима је ово прва година у Дому обавезно је лично присуство приликом конкурисања због
фотографисања за израду електронске картице.
Приложена документа (Заокружује радник дома.):
1. Пријава 2. Сведочанства 3. Уверење о приходу 4. Дипломе и награде 5. Уплатница за трошкове уписа

Република Србија
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ПРОКУПЉЕ

Адреса: Ул. Вука Караџића 10
Тел. 027/330-154
18400 Прокупље
Тел./факс 027/334-066
Васпитна служба: тел. 027/815-00-20, е-mail: domucenikaprokuplje@gmail.com

www.domucenikapk.edu.rs
e-mail: topdom@beotel.rs
жиро-рачун: 840-148667-36

ПРИЈАВА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 20___/20___.
КАНДИДАТ ________________________________________________________________________________
(презиме, име једног родитеља, име ученика)
ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ
Дан, месец и година рођења

ЈМБГ

Место и општина рођења

Телефон родитеља/старатеља:

Адреса сталног боравка
(место, улица, поштански број)

Моб. тел. ученика:

ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
Име и презиме оца

Занимање родитеља/старатеља
(штиклирати √)

Име и презиме мајке

радник

службеник

пољопривредник

пензионер

остало

без школе

основна шк.

средња шк.

виша шк.

факултет

отац/ старатељ
мајка
Степен образовања родитељастаратеља (штиклирати √)
отац/ старатељ
мајка
Ученик живи (заокружити)

1. у потпуној породици (са оба родитеља) 2. са мајком
3. са оцем
4. са стараоцем
5. остало

Разлог:
развод

смрт

ПОДАЦИ О ШКОЛОВАЊУ
Претходно завршен разред и
школа
Награде на такмичењима у
школи и у дому
Назив школе коју ученик
похађа ове шк. год.

Разред:

Просечна
оцена:

Школа:

Разред:

Смер:

Хоби и интересовања
Специфичне потребе и жеље
ПРИЈАВУ ПОПУНИТИ ПОТПУНО И ЧИТКО, ШТАМПАНИМ СЛОВИМА И ТАЧНИМ ПОДАЦИМА!!!

Датум ___________________

Потпис ученика ___________________

остало

На основу члана 154. Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01), а у смислу члана 6. Закона о
ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник РС”, бр. 18/10), издаје се

УВЕРЕЊЕ
_______________________________________________студент-ученик____________________________________
(Презиме, очево име и име)
(Факултет-Школа)
Са пребивалиштем у________________________________ул.________________________________бр._______
општина_______________________________ Република________________________, припада домаћинству које остварује
следеће приходе:
Ред.
бр.

Презиме и име члана
домаћинства

Висина месечних
Сродство

Укупан месечни приход домаћинства:

Занимање

прихода са дечјим
додатком

Катастарски
приход

Остали приходи
који се опорезују

_____________________________ дин.

Месечни приход по члану домаћинства:

дин.

Уверење се издаје на захтев студента - ученика , у сврху регулисања права на смештај у дому.
Такса плаћена у износу од_____________________дин. по основу_______________________________________
одлуке СО_______________________________бр._____________________од_________________20_____год
_______________________________
(потпис овлашћеног лица)
(м.п.)
НАПОМЕНА:
1.Износ месечног личног дохотка, пензије, инвалиднине, дечјег додатка, катастарског прихода, прихода од
занатства и других прихода који се опорезују као и подаци о броју чланова домаћинства, уносе се на основу увида у
одговарајућа уверења која је студент - ученик дужан да прибави. Приходи који се документују треба да потичу из текуће
године.
2.Месечна примања по члану домаћинства израчунавају се тако што се укупна месечна примања свих чланова
домаћинства деле са бројем чланова домаћинства.
3.Формулар уверења попунити штампаним словима.

Попуњава се у (2) примерка.

ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ

Име и презиме ученика
Адреса сталног боравка

