
ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ „ РУМА 
 

УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ  
   ПРИЛИКОМ УПИСА ДЕЦЕ У ШКОЛУ 
 
 ОПШТИ ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ: 
 
Презиме и име детета:------------------------------------------- 
ЈМБГ:------------------------------- Пол детета:   м       ж 
Датум рођења:------------------ Место рођења:------------------------ Општина:-----------------------
-----Адреса : ------------------------------------------------------Телефон:------------------------------ 
 
ПОДАЦИ О ПОРОДИЦИ: 
Презиме и  име оца:----------------------------------------- ЈБМГ:---------------------Стручна спрема:-
----Датум рођења:-------------------------Место рођења:----------------------------- 
Општина:--------------------------------Држава:-------------------------------------- 
Брачни статус(заокружи): ожењен, неожењен, разведен, удовац, остало:---------------------
---- 
Занимање:-----------------------------Држављанство:------------------Националност:-----------------
----- 
Телефон:------------------------------Е-маил:------------------------------ 
Облик запослења(заокружи):  а)неодређено време  б)одређено време  в) без запослења 
 
Презиме и име мајке:-------------------------------------ЈБМГ:-----------------------Стручна спрема:-
---- 
Девојачко презиме:-------------------------Датум рођења:----------------Место рођења:-----------
-----Општина:------------------------------ Држава:----------------------------------------- 
Брачни статус:(заокружи): удата, неудата, разведена,удовица, остало:-------------------------
--- 
Занимање:---------------------------- Држављанство:-----------------Националност:-------------------
--- 
Телефон:------------------------------Е-маил:------------------------------ 
Облик запослења(заокружи): а)неодређено време б)одређено време  в) без запослења 
 
 
Дете живи са: а) оба родитеља  б)само са мајком   в) само са оцем  г) у хранитељској 
породици 
Браћа/ Сестре:------------------------------------------- 
 
 
Стамбени услови:  а)кућа/стан   б) подстанари 
 
Породица је корисник услуга дечијег додатка/социјалне помоћи? а)да  б)не 
Дете је треће дете у породици укључено у систем школовања?  а)да     б) не 
( поменуте информације користиће се само у сврху регулисања набавке уџбеника, 
ужине и сл.) 
 



Молимо Вас да се одлучите за један од два изборна предмета које ће дете похађати: 
а) грађанско васпитање   б) верска настава 
 

ПОДАЦИ О РАЗВОЈУ ДЕТЕТА 
 
Трудноћа и порођај протекли уобичајено?    а) да  б) не: ------------------------------------
---- 
Дете је проговорило и проходало? а) са годину дана  б) касније 
Правилно изговара гласове?  а) да  б) не артикулише гласове:---------------------------
---- 
Здравствено стање: а) добро   б) болести:------------------------------------------------- 
Дете је:  а)дешњак  б) леворук 
Вид:  а)добар     б) присутан проблем:---------------------------   
Слух: а) добар    б)присутан проблем:----------------------------------------- 
  

СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ ДЕТЕТА 
 
Општу хигијену и хигијену  уста, дете одржава:  а)редовно  б)не одржава, захтева 
подсећање 
У породици има радне обавезе: а) не   б) да. Навести:------------------------------------------------
---- 
Када нешто  ради: а) самостално  је   б) очекује помоћ 
У игри са децом: а)лако успоставља контакт, позива децу на дружење  б)чека да га 
позову  в) воли да се игра сам/а 
Одвајање од родитеља: а) прихвата лако      б) отежано 
 
 ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА 
 
Полазак у школу: а)радо очекује   б) стрепи     в) ниједно од поменутог 
Да ли је дете доживело стрес(трауму) :  а) не б)да: ----------------------------------------------
----- 
Да ли дете: а)грицка нокте  б)има тикове  в)нешто друго:-------------------------------------------
--- 
Сан детета: а) мирно спава б) говори у сну   в) немирно спава 
Да ли се плаши нечега: а)не  б) да: -----------------------------------------------------------------
---- 
Приликом сукоба са децом: а)лако заплаче б)брзо плане      в) потуче се    г)  ниједно 
од тога 
 
ЗАПАЖАЊЕ ИСПИТИВАЧА: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
 
 
 
Датум:------------------        Психолог/Педагог: 
 


