КАРТОН УЧЕНИКА/ЦЕ
1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ/ЦИ:

Име и презиме ученика*: _______________________________________________________________
Датум рођења ученика:_________________________________________________________________
Разред и одељење_______________________________________________________________________
(попуњава школа)

Име и презиме професора разредне наставе:_______________________________________________
(попуњава школа)

1.1.Подаци о становању ученика/це
-Живи са: _______________________________________________________________________________
(са оба родитеља, са мајком, са оцем, са старатељем, разведени родитељи, остало)
-Врста становања*: _______________________________________________________________________
(у стану, у породичној кући, привремени смештај, колективни смештај, у дому ученика, специјализована
установа, остале врсте смештаја)
-Место и општина становања*: ______________________________________________________________
-Адреса пребивалишта:_____________________________________________________________________
-Адреса привременог боравка:_______________________________________________________________
1.2.Остали подаци ученика/це
-Држављанство: ___________________________
-Националност: ___________________________
-Живи их у соби (навести број): ______________
-Има место за учење (да/не): ________________
-Начин путовања до школе: ________________________________________________________________
(навести начин путовања – пешице, аутобусом, возом или сл. и пређену километражу)
-Ометеност (попуњава школа): ______________________________________________________________

2.ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА ОДНОСНО ДРУГИМ ЗАКОНКСИМ ЗАСТУПНИЦИМА
2.1.ПОДАЦИ О ОЦУ
-Презиме и име*:_____________________________________
-Датум рођења*:________________ Место и општина рођења:_____________________________
Држава рођења*:________________________________
-Брачни статус* (ожењен, неожењен, удовац, разведен, остало):______________________________
-Место становања*:___________________________________________________________
-Адреса*:____________________________________________________________________________
-Телефон:_____________________________
Е-mail:_______________________________
-Националност:________________________
Држављанство:_______________________________
-Стручна спрема: ______________________
Занимање:____________________________________
-Облик запослења (без запослења, радни однос на одређено време, радни однос на неодређено време,
уговор о делу, хонорарни рад, волонтерски рад и др.):__________________________________________
Напомена: подаци означени са * су обавезни, остали нису обавезни али је пожељно да их попуните. Хвала!

2.2.ПОДАЦИ О МАЈЦИ
-Презиме и име*:________________________________ Девојачко презиме: ________________________
-Датум рођења*:________________ Место и општина рођења:________________________________
Држава рођења*:____________________________
-Брачни статус* (удата, неудата, удовица, разведена, остало):________________________________
-Место и држава становања*:___________________________________________________________
-Адреса*:____________________________________________________________________________
-Телефон:_____________________________
Е-mail:_______________________________
-Националност:________________________
Држављанство:_______________________________
Стручна спрема: ______________________
Занимање: ______________________
Облик запослења (без запослења, радни однос на одређено време, радни однос на неодређено време,
уговор о делу, хонорарни рад, волонтерски рад и др.): ___________________________________________

2.3.ПОДАЦИ О СТАРАТЕЉУ (Попуњава се само за ученика који има старатеља)
-Презиме и име*:_____________________________________
-Датум рођења*:________________ Место и општина рођења:________________________________
Држава рођења*:________________________________
-Брачни статус*(ожењен/удата, неожењен/неудата, удовац/удовица, разведен/разведена, остало):
________________________________________________________________________________________
Место и држава становања*:_______________________________________________________________
Адреса*:________________________________________________________________________________
Телефон:_____________________________
Е-mail:_______________________________
Националност:________________________
Држављанство:_______________________________
Стручна спрема:_______________________
Занимање:____________________________________
Облик запослења (без запослења, радни однос на одређено време, радни однос на неодређено време,
уговор о делу, хонорарни рад, волонтерски рад и др.):__________________________________________
Обавештење за родитеље: У случају да је дошло до развода брака или раздвојености родитеља, молимо
вас да школи приликом уписа донесте доказ ко је законски заступник детета како би школа имала право
и стварно стање породичног статуса ученика.
Овај упитник се попуњава ради вођења исправне педагошке евиденције професора разредне наставе и
стручно педагошке службе школе.

Упитник попунио/ла

У Београду, дана ____________ 2022.године

Напомена: подаци означени са * су обавезни, остали нису обавезни али је пожељно да их попуните. Хвала!

