
УПИСНИ  ЛИСТ  за упис у ........... разред  школске  201.../201... . године       
BEÍRATKOZÁSI   LAP  a 201…/201… -as/es tanév   ………  osztályába 

1. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА-ЦЕ   ............................................................... 
    A TANULÓ VEZETÉK-  és UTÓNEVE 
2. ПОДРУЧЈЕ РАДА   .......................................................................................... 
    MUNKATERÜLET 
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ   .................................................................................. 

    OKTATÁSI PROFIL - IRÁNYZAT  
3. АДРЕСА СТАНОВАЊА (место, улица и број)………………………………………….. 
    LAKCÍM (helység, utca, házszám) 
4. На основу Закона о средњој школи ученик-ца приликом уписа у _________ разред треба да 
заокруживањем изабере један од следећих изборних предмета: 
A középiskoláról szóló törvény értelmében a(z) __________ osztályba való íratkozáskor a tanuló  
köteles választani egyet a következő tantárgyak közül: 

       a) ВЕРСКА НАСТАВА                               а) HITOKTATÁS 
1. Српске православне цркве 1. Szerb pravoszláv egyház 
2. Католичке цркве 2. Katolikus egyház 
3. Реформаторске хришћанске цркве 3. Református keresztény egyház                 
4. Евангелистичке хришћанске цркве 4. Evangélikus keresztény egyház 
5. Јеврејске заједнице 5. Zsidó Hitközség 
6. Исламске заједнице 6. Iszlám Hitközség 
7. Словачке евангелистичке цркве  7. Szlovák evangélikus egyház 

      б) ГРАЂЕНСКО ВАСПИТАЊЕ          b) POLGÁRI NEVELÉS  
5. У прилици смо да нашим ученицима омогућимо факултативно похађање следећих изборних 
предмета: а) Мађарски језик са елементима националне културе  

 b) Хрватски језик са елементима националне културе (заокружити слово испред 
жељеног језика) 

6. Наведи страни језик који си у основној школи учио-ла као први страни језик: 
................................     језик 

    Mely idegen nyelvet tanultad az általános iskolában első idegen nyelvként? ...............................  nyelvet 
 

7. Ученик-ца путник ће путовати на: a)  приградској линији .......................-..................... 
                                                                b)  градској линији број  ........ . 
Аz utazó tanuló igénybe fogja venni a(z): a) …………… - …………… peremvárosi útvonalat 

                                                                  b) ……. számú városi autóbusz útvonalat 
Прилози: 
1. Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању за 1. разред, а за 2, 3. и 4. 
сведочанство претходног разреда 

2. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 6 месеци) 
3. Потврда о испуњавању здравствених услова ако су они прописани за образовни профил за који се ученик 
уписује (за први разред) 

4. Дипломе о освојеном првом, другом или трећем месту на републичком или међународном такмичењу из 
предмета од значаја за образовни прифил или смер гимназије и  

5. Дипломе или други докази о посебним достигнућима (за случај да се по броју бодова не може утврдити 
редослед ученика).  

Mellékletek: 
1. Eredeti bizonyítványok és bizonylat a befejezett általános iskolai oktatásról-nevelésről az 1. osztályosok részére; 

a 2., a 3. és a 4. osztályosoknak az előző tagozatokon megszerzett bizonyítványokat kell mellékelniük. 
2. Anyakönyvi kivonat (lehet hat hónapnál régebbi is). 
3. Egészségügyi igazolás, ha a választott szakhoz szükséges (1. osztályban). 
4. Oklevél a köztársasági versenyen elért 1., 2. és 3. helyezésért, illetve a nemzetközi versenyen elért helyezésért, 

amennyiben a választott szakhoz kötődik. 
5. Egyéb oklevelek az elért eredményekről (abban az esetben, ha a tanulók pontszáma egyezik). 

Суботица, .....................201..  . године                 Потпис ученика-це/ A tanuló aláírása:  
Szabadka, 201…………………………      ……………………………………….. 


