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Регистрација и пријем новодошлих породица / Протокол о упису ученика 

Регистрација и пријем нових ученика у Едмонтонски католички школски округ обавља се у центру под 

именом "One World ... One Centre". Током уписа извршиће се провера знања енглеског језика за све 

ученике којима енглески није матерњи језик, са циљем да се утврди ниво знања језика, као и да се одреди 

одговарајући програм за изучавања енглеског као другог језика (ESL). У исто време, радници за везу са 

заједницом, помоћи ће вам у испуњавању образаца за упис и пружити вам информације о различитим 

видовима подршке које стоје на располагању новодошлим ученицима и њиховим породицама.  

 Биће потребно да испуните следеће обрасце:  

 Образац за упис ученика (Student Registration Form) 
 

 Дозвола родитеља да се изврши процена учениковог знања енглеског језика (ESL Assessment 

Permission Form) 
 

 Лични подаци о ученику и његовом претходном образовању (Student Intake Form) 

Сви прикупљени подаци послужиће учитељу у припреми наставног програма који ће помоћи вашем 

детету да што пре постигне жељене резултате у учењу. 
 

 Упитник о потребама породице (Family Needs Assessment Questionnaire) • На основу овог упитника 

одредиће се које информације о програмима и подршци у заједници би могле да буду занимљиве и 

корисне за вас. Без поседовања адекватних информација, нећете бити у могућности да користите 

постојеће програмe помоћи новодошлим породицама. 

На страници 4 Обрасца за упис ученика, треба да прочитате и потврдите своју сагласност на 

одговарајућем месту и то по следећим одредбама: 

 Споразум о одговорном коришћењу ресурса (Student Responsible Use Agreement)         

Овај документ дефинише одговорност вашег детета у вези са коришћењем информационих ресурса 

у Едмонтонским католичким школама као што су рачунари, интернет и електронска пошта. 

 Коришћење и откривање личних података (Using and Disclosing Personal Information)  

Документ који описује како и када особље школског округа може да прикупља и користи личне 

податке вашег детета. 

 Смернице интернет странице школског округа (District Public Website Guidelines) 

Овај документ описује у којем случају и који лични подаци могу да буду објављени на интернет 

страници округа. 
 

 Сагласност за учешће у медијски покривеним догађајима (Media Participant Consent)                               
 

Да би ученик учествовао у школским манифестацијама и догађајима на којима би ученици могли да 

буду фотографисани или снимани видео камерама од стране родитеља, посетилаца или медија,  

школе морају да добију пристанак родитеља. Ове школске манифестације организују се са циљем 

промовисања успеха ученика, школе или школског округа. Прочитајте и означите све делове са 

којима се слажете. Уколико се предомислите, имате право да поништите своју дозволу у било којем 

тренутку. 
 

 Сагласност родитеља у погледу комуницирања путем електронске поште (Consent to 

Communicate Through Electronic Means)  

На истој страници (4), у наставку, наћи ћете информацију која се односи на давање одобрења 

Едмонтонским католичким школама да путем електронске поште (e-mail) размењују са вама 

информације које би могле да вас занимају. Међу послатим порукама могу да буду понуде, рекламе 

или промоције које се односе на школске активности као што су годишњак, излети, ручак, 

фотографије, ваннаставне активности, итд. Без ваше сагласности школа неће моћи да подели са 

вама овакву врсту информација електронском поштом. Уколико одлучите да не дате свој пристнак, 

на вашу имејл адресу стизаће искључиво информације о изостанцима ученика и хитне поруке. 
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Приликом уписа у школу родитељ детета мора да достави следеће документе:  

1. Документ који потврђује имиграциони статусу детета. То може да буде један од следећих 

докумената: 

 

 картица сталног боравка у Канади (Permanent Resident Card) или имиграциони документ 

којим се потврђује стални боравак (Confirmation of Permanent Residence) ученика и једног 

родитеља; 

 

 радна виза (Work Permit) или студентска виза (Study Permit) родитеља и виза за посету 

или виза за школовање (Visitor or Study Permit) уколико је таква издата ученику; 

 

 захтев за избеглички статус или одобрења о додели статуса избеглице за родитеље; 

 

 студентска виза за ученика (Study Permit) - страни ученик. 

 

2. Извод из матичне књиге рођених за ученика; 

 

3. Крштеница за ученика (уколико је ученик католик и уколико је крштеница доступна); 

 

4. Доказ о старатељству - овај документ је потребан уколико је ученик млађи од 18 година и не 

живи са родитељем; 

 

5. Документ који потврђује вашу нову адресу - рачун за телефон или струју, уговор о најму стана, 

банковни рачун или било који други документ са вашим именом и адресом. 

 

 

За више информација о томе како да закажете термин за упис у школу, о процесу 

регистрације и потребним документима, обратите се Лидији Симчишин у One 

World...One Centre на телефон 780-944-2001, лок. 5110. 

 


