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ÁLTALÁNOS ISKOLA 

– Az igazgató számára – 

Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium – a Kormányelnöki 

Kabinetirodával és az Információs Technológiai és Elektronikus Közigazgatási Irodával 

együttműködésben – a gyermekek 2020–2021-es tanévben esedékes, az általános iskolák 

első osztályába történő beíratása ügyében új eljárást készített elő. 

A fenn említett eljárások célja, hogy a gyermekeknek az általános iskolák első osztályába 

történő beíratása adminisztratív értelemben egyszerűsített módon történjen mind a szü-

lők, mind a gyermekek más törvényes képviselői, mind pedig az iskolák számára. 

Ezzel összhangban értesítjük Önöket a következőkről: 

Azoknak a gyermekeknek a szülei / törvényes képviselői számára, kiknek gyermekei jo-

gosultak az általános iskola első osztályába történő beiratkozásra a 2020/2021-es tanév-

ben, 2020. április 1-jétől kezdődően, lehetőségük nyílik arra, hogy az eUprava (eKöz-

igazgatás) portálon, elektronikus úton jelezzék, amennyiben gyermekeiket valamely, a 

Szerb Köztársaság területén székelő általános iskolába szeretnék beírattatni.  

Az említett szolgáltatás 2020. március 27-étől az iskolák számára is elérhető lesz. 

A Tájékoztatás az általános iskolákba való beiratkozás céljából elnevezésű szolgáltatás 

célja, hogy az iskolák nyilvántartásba vegyék a szülők és/vagy a gyermekek más törvé-

nyes képviselőinek arra vonatkozó igényeit, hogy a gyermekeik (kijelölt) iskolákba tör-

ténő beírattatásával mennyire értenek egyet. Ily módon az iskolák tudni fogják, hogy kö-

rülbelül hány első osztályos diákjuk lesz a 2020/2021-es iskolaévben, amely információ, 

többek között lehetővé teszi az iskolák oktatási-nevelési tevékenységének hatékonyabb 

megszervezését. Ezen kívül a jövendőbeli elsősök szülei felvehetik a kapcsolatot azzal az 

iskolával, amelyikbe később a gyermeküket taníttatni fogják. Amennyiben a szülő nem 

mutat érdeklődést a gyermeke beíratásával kapcsolatban, ez a tény nem kérdőjelezi meg 

a gyermek beíratását az általános iskola első osztályába. 

Miután az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium feldolgozza 

az adatokat, azon szülők számára, akik jelezték igényeiket az említett szolgáltatás útján, 

elektronikus úton megküldi számukra az értesítést arról, hogy mikor esedékes az általános 

iskola első osztályába történő beiratkozás. 

Az eUprava (eKözigazgatás) portálon, az általános iskolákba való beiratkozás dátumának 

pontos meghatározását követően elérhető lesz az eZakazivanje termina za upis i testiranje 

(eIdőpontkérés a beiratkozás és felmérés céljából) szolgáltatás is. 
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Az eZakazivanje termina za upis i testiranje (eIdőpontkérés a beiratkozás és felmérés 

céljából) szolgálatás lehetővé teszi a szülőknek, hogy minden beiratkozással kapcsolatos 

adminisztrációt az iskola egyszeri felkeresésével el tudjanak végezni. Az eUpis (eBeirat-

kozás) alkalmazás által lehetővé válik a gyermekre vonatkozó adatok beszerzése (szüle-

tési anyakönyvi kivonat, nyilvántartásba vett lakcím, valamint az IZIS adatbázisnak kö-

szönhetően az elvégzett orvosi vizsgálatról szóló bizonylat) és maga az iratkozás is. A 

gyermek iskolába való beíratását követően, még ugyanazon a napon, az iskolapszicholó-

gus vagy az iskolapedagógus megvizsgálja a gyermek iskolaérettségi szintjét. 

Az Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu (Érdeklődési szint az általános is-

kolákba való beiratkozásra) elnevezésű szolgáltatásnyújtás lehetővé tétele előtt, az iskola 

köteles értesíteni a szülőket és/vagy a gyermekek más törvényes képviselőit erről a lehe-

tőségről, oly módon, hogy jól látható helyen közzéteszi ezt az információt az iskola hiva-

talos internetes honlapján, az iskola hirdetőtábláján, vagy más kommunikációs eszközök 

segítségével, amely kommunikációs eszközöket az iskola már használja a szülőkkel/a 

gyermekek más törvényes képviselőivel való kommunikáció során. 

A gyermekeknek az általános iskolák első osztályába történő beiratkozása, valamint a 

gyermekek iskolaérettségét felmérő vizsgálatok időpontjának egyeztetése céljából, az is-

kolák már kinevezték azokat a személyeket, akiknek hozzáférhetőségük lesz az Állam-

igazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium, a Belügyminisztérium, továbbá az In-

tegrált Egészségügyi Információs Rendszer (IZIS) szolgáltatásaihoz, az „e-ZUP” 

tájékoztatási rendszeren belül, az eUprava (eKözigazgatás) portálon.  

A rendszerhez kizárólag elektronikus tanúsítvány használatával lehet hozzáférni. 

A megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező testület szoftverének telepítése után, az iskola fel-

hatalmazott személyének be kell tartania a megadott felhasználói kézikönyvben felsorolt 

utasításokat, amelyeket ezen átirat mellékletében küldünk meg. 

Ezen kívül szükséges, hogy ezen átirat kézhezvételekor, az iskola által kinevezett szemé-

lyek belépjenek a rendszerbe az eUprava (eKözigazgatás) portálon. 

Ha a felhatalmazott személynek nem sikerül belépnie a portálra, arról elektronikus úton 

tájékoztatnia kell az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériumot a: 

ezakazivanjeupisa2020@mpn.gor.rs címen. 

Tekintettel arra, hogy a szülőknek / más törvényes képviselőknek 2020. február 1-jéig 

lehetőségük volt arra, hogy a törvénnyel összhangban átadják kérvényeiket azokban az 

iskolákban, amelyekhez területileg tartoznak, szükséges, hogy az iskola felhatalmazott 

személye 2020. április 1-jéig feltöltse az adatokat azokról a gyermekekről, akiknek a szü-

lei/törvényes képviselői a beíratás céljából már átadták kérvényüket. 

Tisztelettel, 

Mladen Šarčević miniszter 
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