
ООУ “Тихомир Милошевски” – ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, СКОПЈЕ

А) ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕНИКОТ

Име и презиме на детето
Дата и место на раѓање

Национална припадност

Државјанство 

Адреса на живеење

Прочитајте  и  Ве молиме  заокружете или  дополнете карактеристики за  Вашето  дете.
(Податоците се потребни за квалитетно планирање на воспитно – образовната работа)

1. Детето има здравствени проблеми со:

а) видот б) слухот в) говорот 

г) отежната моторика д) алергија на _____________ ѓ)  дијабетес

е) епилепсија ж) прележана тешка болест
__________________________

з) неодамна е оперирано

ѕ) хронична болест
__________________

и) некој друг здравствен проблем што треба да го знаеме
     ________________________________________________________

2. Дали детето има проблеми со адаптација во нова средина?    ДА      НЕ

3. Дали детето е самостојно при облекување?     ДА    НЕ 

4. Дали детето е самостојано при јадење?            ДА     НЕ 

5. Детето живее со: 
          а) мајка и татко           б) мајка            в) татко        г) старатели _____________

6. Дали детето е еднинче?        ДА     НЕ
     Кое дете е по ред? ___________  (доколку имате повеќе од едно дете)

7. Дали детето до сега посетувало детска градинка ? (колку време / која градинка)     
_____________________________________________________________________

8. Детето пишува со _______________ рака.

9. Дали детето има желба да оди на училиште?       ДА     НЕ

10. Моето дете:      (означете со      во соодветното поле)

11. Напиш
ете
што
уште
треба
да

знаеме за Вашето дете, доколку е важно, а досега не сме прашале за тоа! (На пример:
страв,  мокрење,  повлечено,  агресивно  и  сл.)
______________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________

12. Вашето дете ќе посетува:

а) класична настава (во една смена)         б) настава со продолжен престој   

секогаш понекогаш никогаш
Другарува со деца 
Ги одбегнува подобрите од него

Се наметнува во играта                      
Ги прифаќа предлозите од другите



Б) ПОДАТОЦИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Татко Мајка

Име и 
презиме

Дата и 
место на раѓање

Степен
на образование

Контакт телефон

13. * Родителите на детето

                    а) живеат заедно        б) разведени се          в) друго _____________________

14. * Број на членови во семејството _________________________

15. * Станбени услови:  

 а) сопствено домување                 б) домување под наем (кирија) 

16. * Социјален статус на семејството: (одговорете со “да” или “не”)

Вработени двајца родители / старатели
Вработен само еден родител / старател
Невработени родители / старатели
Самохран родител / старател                 
Корисник на детски додаток
Додаток за трето дете              
Социјален случај                       
Посебен додаток                       

17. Сметаме дека за нашето семејство треба да наведеме: _____________________
        ____________________________________________________________________
        ____________________________________________________________________

      Податоците за ученикот и родителот имаат доверлива природа и не смеат да се користат 
надвор од училиштето без одобрение на родителот / старателот.

Дата: _________________                                                                       Родител / старател
_________________

* Овие податоци се пополнуваат опционално, односно истите не се задолжителни.
Собирањето на овие податоци е потребно заради правилно формирање на паралелки 
за прво одделение.


