
Основна школа „НИКОЛА ТЕСЛА“ Нови Сад 

Анкетни лист ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ за 2022/23. школску годину –  1. РАЗРЕД 

 

Име и презиме ученика: ___________________________________________________________ 

Име и презиме родитеља:__________________________________________________________ 

 

1. Ученици се изјашњавају за један од два ОБАВЕЗНА ИЗБОРНА ПРЕДМЕТА 

(ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ или ВЕРСКА НАСТАВА).Према члану 60. став 3. 

Закона о основама система образовања и васпитања ученик који се определио за верску 

наставу или грађанско васпитање, овај изборни програм може једанпут да мења у току 

циклуса основног образовања и васпитања. Први циклус је од I до IV разреда, а други циклус 

од V до VIII разреда.  

Одлучите се за један обавезан изборни предмет заокруживањем (А или Б) 

А) ВЕРСКА НАСТАВА (заокружите број): 

 1. Српске православне цркве 

 2. Католичке цркве 

 3. Словачке евангелистичке цркве A.B. 

 4. Евангелистичке хришћанске цркве 

 5. Реформаторске хришћанске цркве  

6. Исламска заједница 

7. Јеврејска заједница (Јудеизам) 

Б) ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

2. За ДРУГИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ(који није обавезан)одлучите се заокруживањем. 

Да ли желите да Ваше дете негује неки од језика националних мањина ДА               НЕ 

Уколико је одговор на 

претходно питање да, 

заокружите који језик 

желите да дете негује 

(питање се односи на 

изучавање језика 

националних мањина) 

ЗАИНТЕРЕСОВАН САМ ЗАСЛЕДЕЋИ ЈЕЗИК/ЈЕЗИКЕ: 
1. мађарски језик и елементи националне културе 

2. словачки језик и елементи националне културе 

3. албански језик и елементи националне културе 

4. русински језик и елементи националне културе 

5. румунски језик и елементи националне културе 

6. хрватски језик и елементи националне културе 

7. украјински језик и елементи националне културе 

8. словеначки језик и елементи националне културе 

9. бугарски језик и елементи националне културе 

10. чешки језик и елементи националне културе 

11. македонски језик и елементи националне културе 

12. ромски језик и елементи националне културе 

13. босански језик и елементи националне културе 

14. влашки говор и елементи националне културе 

15. буњевачки говор и елементи националне културе 

16. немачки језик и елементи националне културе 

 

У зависности од заинтересованости ученика Министарство ће 

одређивати начин реализације ове наставе, односно да ли ће се настава 

реализовати у нашој школи или у другим школама. 

 
Напомена: Овом анкетом опредељујете се за изборне предмете које ће дете изучавати у школској 

2022/23. години. Школа задржава право да у складу са могућим изменама Програма наставе и учења 

од стране Министарства изврши ново анкетирање у септембру месецу. 

 

Нови Сад                                                                                                                   Потпис родитеља 

Април, 2022.                                                                                                               __________________ 

 


