Република Србија
Основна школа________________
Д е л . б р о ј : ___________
Датум: _______ 2017. године
Телефон: _________________
ПОТВРДА
о пријему документације близанаца
за упис ученика у први разред средње школе за школску 2017/2018. годину
- уколико близанци желе да средњу школу похађају заједно, потребно је да попуне
идентичну листу жеља (исти број и исти распоред жеља) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА (СТАРАТЕЉА) ____________________________________
АДРЕСА _____________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН ____________________________________________________________________

Основна школа коју близанац похађа

Шифра
ученика

Име и презиме ученика

Прилог: - копија извода из матичне књиге рођених
У складу са чланом 3. став 6. Правилника о упису ученика у средњу школу
(„Службени гласник РС”, број 38/17), право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну
школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова,
по свим основама из члана 3. Уколико један од близанаца није остварио укупно најмање 50
бодова, близанци не могу бити распоређени заједно у гимназији и стручној школи у
четворогодишњем трајању.
Уколико близанци желе да буду распоређени заједно у школи или у одељењу у
којима је услов за упис положен одговарајући пријемни испит, у складу са Правилником о
упису ученика у средњу школу, оба близанца морају да положе одговарајући пријемни испит.
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРЕДАО

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРИМИО

___________________________

___________________________

Својим потписом потврђујем да сам сагласан да:
Податке дајем без било какве присиле и заблуде, потпуно свестан сврхе и циља прикупљања и обраде истих.
Сагласан сам да се моји лични подаци користе у складу са законом којим се регулише заштита података о личности,
али само у сврху и због циља због којих су дати. Моји лични подаци се не могу достављати другим лицима без моје
писмене сагласности.

Напомена: Родитељи, односно старатељи ученика-близанаца попуњавају ову потврду у два
примерка, од којих један остаје у основној школи, а други основна школа доставља Окружној
комисији. Школа доставља Окружној комисији други примерак потврде у складу са законом
којим се регулише заштита података о личности, у складу са сврхом и циљем прикупљања и
обраде података.

