ШКОЛА У КОЈОЈ ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРИЈАВА (попуњава школа)

Пун назив основне школе коју ученик похађа или средње школе у којој се полаже пријемни испит

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Списак пријемних испита, тестова који се полажу као и преглед средњих школа у којима се полажу пријемни испити можете видети на
порталу Моја средња школа (www.mojasrednjaskola.gov.rs).

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА КОЈИ СЕ ВРШИ ПРИЈАВА

Пун назив пријемног испита

РАДИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ПРИЈАВЉУЈЕМ ПОЛАГАЊЕ СЛЕДЕЋИХ ТЕСТОВА
1.
Пун назив теста

2.
Пун назив теста

3.
Пун назив теста

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

ОСМОЦИФРЕНА ШИФРА УЧЕНИКА*

ОСНОВНА ШКОЛА КОЈУ УЧЕНИК ПОХАЂА, МЕСТО И ОПШТИНА КОЈОЈ ШКОЛА ПРИПАДА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА / ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ РОДИТЕЉА / ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

ШКОЛА У КОЈОЈ ЖЕЛИМ ДА ПОЛАЖЕМ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пун назив средње школе, место и општина у којој се полаже изабрани пријемни испит

ТЕСТОВЕ ЖЕЛИМ ДА ПОЛАЖЕМ НА ______________________________________________________________ ЈЕЗИКУ
Унети матерњи језик

УКОЛИКО ЈЕ УЧЕНИКУ ПОТРЕБНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ, ЗАОКРУЖИТИ ТИП ПРИЛАГОЂАВАЊА
а) начина полагања пријемног испита (простора, услова, присуства личног пратиоца – изузетно)
б) формата теста, задатака и другог писаног материјала (увећан фонт, Брајева азбука, тест на рачунару, аудио-инструкција, асистивне
технологије и сл.)
в) остали специфични начини полагања и израде теста / задатака у складу са потребом прилагођавања
(навести __________________________________________________________________________)
Датум и време подношења
_______________________

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

Својим потписом потврђујем да сам сагласан да:
Податке дајем без било какве присиле и заблуде, потпуно свестан сврхе и циља прикупљања и њихове обраде. 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.
* уколико ученику није додељена осмоцифрена шифра уписати ЈМБГ ученика
** школа потврђује пријем на другом примерку пријаве

