УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2021/2022
Упис ученика организује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја
У циљу ефикасног и јединственог спровођења уписа ученика у средњу школу
именујe се

- комисија за спровођење уписа и пријем ученичке документације за
упис ученика у средњу школу -

Министарство, у оквиру својих законом прописаних надлежности и овлашћења
из чл. 36, 36а и 38. Закона о средњем образовању и васпитању и члана 177. Закона о
основама система образовања и васпитања путем портала Моја средња школа
родитељу, односно другом законском заступнику ученика омогућава да пријави

ученика за упис у средњу школу.
Приликом предузимања услугe, родитељ, односно други законски заступник ученика,
саглашава се са политиком приватности.
У сврху спровођења описаних активности предмет обраде су лични подаци o ученику
(шифра ученика, име и презиме, јединствени матични број грађана‒ ЈМБГ) и лични
подаци о родитељу/другом законском заступнику (име и презиме,адреса електронске
поште, контакт телефон).
Сврха обраде података на порталу Моја средња школа је утврђивање чињеница
неопходних у поступку уписа ученика у средњу школу, a у складу са чланом 19. Закона
о основама система образовања и васпитања, односно чл. 33, 36,36а и 38. Закона о
средњем образовању и васпитању
Канцеларијa за информационе технологије и електронску управу je обрађивач
података када обавља послове који се односе на чување, спровођење мера заштите и
обезбеђивања сигурности и безбедности података у Државном центру за чување и
управљање подацима, у складу са прописима којима се уређују електронска управа и
информациона безбедност. Министарство је обрађивач податка о шифри ученика
приликом праћења стања у области средњег образовања и васпитања. Порталу Моја
средња школа може да приступи неауторизован и ауторизован корисник.
Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник
који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику на Порталу
Мој есДневник. Ауторизованом кориснику омогућене су следеће електронске услуге: подношење пријаве за упис у средњу школу у електронском облику.

Портал Мој есДневник са Порталом Моја средња школа, приликом
ауторизације, дели следеће податке о ауторизованом кориснику (родитељу или
другом законском заступнику): име и презиме, адреса електронске поште из система
есДневник, адреса електронске поште са портала за електронску идентификацију
(уколико се пријављује преко портала eid.gov.rs), јединствени матични број ученика за
коjeг има право приступа на Порталу Мој есДневник и шифру основне школе коју
ученик похађа.

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе
електронским путем (после првог и после другог уписног круга)
понедељак - недеља 12.07. од 8ч до 18.07. до 24ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први
уписни круг непосредно у школи,
-понедељак 12.07. 2021.године, од 8-15ч и
-уторак 13. 07.2021. године, од 8-15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни
круг непосредно у школи, петак 16.07. од 8-15ч

Управа Средње школе у Барајеву

