
MAKEDONSKO 

Osnovna šola Matije Čopa Kranj 

Ulica Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj 

 

УПИС 
ИНФОРМАЦИИ 

ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, КОИ 

ДОАЃААТ ОД СТРАНСТВО 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА УЧЕНИКОТ: 

___________________________________ 

 

ОДДЕЛЕНИЕ:________ 

 

ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИК: 

__________________________________ 

Консултативни часови: 

__________________________________ 
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ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ! 
 

Се радуваме шт о се одлучивт е вашет о 

дет е да го запишет е во нашет о 

училишт е. Променат а на околинат а е 

голем чекор кон непознат от о и ќе се 

пот рудиме вашет о дет е да се 

чувст вува добро во училишт ет о. Тоа 

ќе го пост игнеме со заедничка 

соработ ка и со ваш акт ивен ангажман. 

 

На кусо би сакале да Ве запознаеме 

со некои важни информации, кои ќе 

ви корист ат  вам и на вашет о дете при 

првит е чекори во нашет о училиште. 
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УПИС 

 
Училишна советодавна служба (канцеларија бр. 29), 

госпоѓа Tamara Gorenc. 

 

✓ лични документи на родителите и 

детето;  

✓ потврда за стален или привремен 

престој во Словенија и ЕМБГ на 

детето (доколку детето поседува); 

✓ фотокопија од свидетелство од 

последното завршено одделение; 

✓ заверен превод на свидетелство од последното 

завршено одделение;   

✓ здравствена потврда за извршен здравствен 

преглед при упис во училиште  

 

Здравствен преглед: Здравствен дом 

Крањ, Мајда Цергољ (Majda Cergolj), д-

р мед. спец. на школска медицина 

 

 

Потврда за уписот: се добива за еден месец.  

(Ако на родителите потврдата им треба побргу, 

училиштето ќе им даде уверение за уписот) 

 

ИСПИС 

Училишна советодавна служба, госпоѓа Tamara Gorenc 
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УЧИЛИШТЕН ПРИБОР 
 

УЧИЛИШНА БИБЛИОТЕКА 

 

1. Учебниците се позајмуваат од 

училишната библиотека преку 

училиштниот фонд (безплатно). 

2. Работните тетратки се купуваат во 

книжари. 

3. Друг потребен прибор: прегледајте, што детето 

веќе поседува, а тоа што недостасува, набавете 

го. 

4. Детето во училиштето мора да има обувки. 

 

Во случај на финансиски потешкотии обратете се кај 

училишната социјална работничка госпоѓа Mojca 

Gašparič 

 

ПРИЈАВА ЗА ПРЕХРАНА 
 

ПРИЈАВА  
o ужина; 

o ручек; 

o попладневна ужина (I–V) 

одделение); 

 

Одјавување на прехраната: во секретаријатот, до 8.20. 

 

Субвенција за прехрана: Центар за социјална работа 

Крањ (Center za socialno delo Kranj), Корошка цеста 19, Крањ. 
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УТРИНСКИ ПРЕСТОЈ 

ЗА УЧЕНИЦИ ОД I И II ОДДЕЛЕНИЕ 

 

ПРИЈАВА 

o престој од 6.00 до 8.00 часот 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖЕН ПРЕСТОЈ 

ЗА УЧЕНИЦИ ОД I ДО V ОДДЕЛЕНИЕ 

 

ПРИЈАВА 

o слободна игра и дружење; 

o ручек (ученикот може да руча дома); 

o час за работење на домашните задачи; 

o игра во школскиот двор или во училницата; 

 

ПРВ УЧИЛИШТЕН ДЕН 

 

✓ доаѓање во 8.10 (преку гардеробата); 

✓ обувки – влечки; 

✓ школска торба со приборот; 

 

Детето е задолжено да почека пред канцеларијата на 

училишниот советник Tamara Gorenc. 

 

УЧИЛИШТЕН ДЕН НА ДЕТЕТО 
 

✓ учење по распоред (почеток: 7.30, 8.20 

или 9.10); личен распоред на ученикот; 

✓ доаѓање: 10 минути пред почетокот на 

првиот час; 

✓ влез: преку гардероба (обавезно обувки) 
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Учениците не смеат да го напуштаат училиштето без 

дозвола на учителите. 

Ако детето не се чувствува добро, ќе Ве повикаме 

преку телефон, да дојдете по детето. 

 

ВАЖНО: Родители, морате да бидете секогаш 

достапни на телефон во случај на итни 

информации во врска со вашето дете.  
 

ПОМОШ НА УЧЕНИКОТ ПРИ ВКЛУЧУВАЊЕ 

ВО АКТИВНОСТИТЕ НА УЧИЛИШТЕТО 

 

Учениците ги вклучуваме во: 

o Воведен период – последната недела на август 

(учење на словенечки јазик и запознавање на 

училиштето и неговата околина); Tjaša Mislej 

o дополнителна настава по различни предмети; 

o додатна стручна помош –  продолжено 

учење на словенечки јазик; 

o додатна наставна помош – организирана за 

учениците во попладневните часови 

 

АНГАЖМАН НА РОДИТЕЛИТЕ 

o курс по словенечки за родители: се организира 

во училиштето (додатни информации ќе добиете 

во текот на школската година); 

o Родители, морате редовно да се интересирате 

за работата на вашето дете и 

училиштето 
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 Консултативни часови (разговор за детето) 

 

✓ секој работен ден до пладне, по распоред на 

учителот; 
✓ секој 1. вторник во месецот попладне од 

18.00 до 19.00; 

✓ по индивидуален договор со учителот; 

✓ разговор со училишниот советник – по договор; 

 

Родителски состанок (покана): за важни информации. 

 

Помош за преведување на разговор: 

Можете да дојдете заедно со личност 

на која ѝ верувате и при тоа ќе Ви 

помага.  

 

Родители и ученици, ве молиме, да се 

вклучувате во активностите на училиштето за да 

воведниот период биде пократок и поуспешен. 

 

ДОБРЕДОЈДОВТЕ! 
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Контакти 

Училиштен советник Tamara Gorenc; 04/201 36 66; 

tamara.gorenc@guest.arnes.si  
 

Социјален работник Mojca Gašparič 04/201 36 65;    

gasparic.mojca@guest.arnes.si 
 

Секретар на училиштето; 04/201 36 60; 

os-mc.kr@guest.arnes.si  
 

Здравствен дом Крањ, „Госпосветкса улица“ 10, 

Крањ; 

04/20 82 158 
 

Работно време 
Понеделник: 6.30–13.30 

Вторник: 6.30-13.30 

Среда: 12.30-19.30 

Четврток: 6.30-13.30 

Петок: 6.30-13.30 

 

Центар за социјална работа Крањ, Корошка цеста 

19, Крањ; 04/256 87 20 
 

Работно бреме 
Понеделник: 8-15 

Вторник: 8-15 

Среда: 8-17 

Четврток: 8-15 

Петок: 8-13 

 
 

ителите/старателите: .......................................  

mailto:tamara.gorenc@guest.arnes.si
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