Приемен дел. број:
Датум на прием:

/ 06 / 2021 година

ПРИЈАВА
за запишување на ученици во средните училишта во I (прва) година
во учебната 2021/2022 година во првиот уписен рок,
пријавување
(прво / второ / трето)

1. Назив и место на училиштето:
2. Име и презиме на ученикот:
3. Име и презиме на родителот / старателот:
4. Датум и место на раѓање на ученикот:
5. Пол на ученикот: а) машки

б) женски

6. Адреса и место на живеење:
7. Контакт телефон и e-mail адреса:
8. Назив и место на основното училиште од кое доаѓа ученикот:
9. Вид на средно образование во кое се запишува: а) гимназиско б) уметничко в) стручно
10. Времетраење на образованието: а) две години

б) три години

в) четири години

11. Подрачје / насока:

или

струка, образовен профил:
12. Начин на запишување во оваа учебна година: а) направо

б) повторно

13. Наставен јазик на кој ќе ја следи наставата: а) македонски б) албански в) турски г) српски
14. Странски јазици изучени во основно училиште:
Во прилог на оваа пријава, ги доставувам следните потребни документи наведени во Конкурсот:
забелешка
доставени
(потполнува комисијата
документи
бр.
документи
за прием на документи
(заокружува комисијата
за прием на документи)

доколку има реална
потреба)

од VI (шесто) до
оригинални Свидетелства
ДА
НЕ
IX (деветто) одделение
извод од матичната книга на родените (без оглед на
2 датумот на издавањето)
ДА
НЕ
дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и
државни натпревари од (мајчин јазик, странски јазик,
3 природни науки, математика, физика, хемија, ДА
НЕ
биологија, географија и наставни предмети што се од
значење за струката)
Со поднесување на оваа пријава, потврдувам дека доставените податоци и документи се со
точна и вистинита содржина и се обврзувам да ја подигнам доставената документација во рок
од 48 (четириесет и осум) часа по објавување на ранг листите доколку не бидам запишан во
училиштето.
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Датум на поднесување на пријавата и документите:

/ 06 / 2021 година

Подносител на пријавата:
(име, презиме и своерачен потпис)

