HOGYAN CSINÁLJAM?
Az új ügyintézési módok alkalmazása nem kíván
majd az átlagosnál mélyebb informatikai felkészültséget.
Az új ügyintézési lehetőségekre kisfilmek hívják fel
majd a figyelmet, és a munkatársaink közérthető
leírásokkal segítik majd az eligazodást, lépésről lépésre ismertetik a teendőket.
Keresse összefoglalóinkat 2022 májusától az Oktatási Hivatal honlapján: oktatas.hu és You Tube-csatornáján!

Oktatási Nyilvántartás
továbbfejlesztése
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059
A kiemelt projekt megvalósítója:
Oktatási Hivatal
A kiemelt projekt megvalósítási ideje:
2020. 11. 01. – 2022. 09. 30.

OKTATÁSI
NYILVÁNTARTÁS
TOVÁBBFEJLESZTÉSE
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059

A megvalósítás költsége:
1 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
További részletek
az Oktatási Hivatal honlapján:
oktatas.hu

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

KORSZERŰBBEN,
EGYSZERŰBBEN,
GYORSABBAN

Meghatározó fejlesztéseket valósít meg az Oktatási
Hivatal az Oktatási Nyilvántartás továbbfejlesztése
elnevezésű, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059
azonosítószámú projektben.

ELEKTRONIZÁLT
KÖZNEVELÉSI ÉS
FELSŐOKTATÁSI ELJÁRÁSOK,
ÚJ SZOLGÁLTATÁS
AZ OKTATÁSI MÉRFÖLDKŐ

A központi elektronikus oktatási nyilvántartások korszerűsítésével számos ügyet egyszerűbben, gyorsabban, idő- és költségkímélő módon intézhetnek
az Ügyfélkapu szolgáltatással az állampolgárok.

A szülők elektronikusan nyújthatják majd be gyermekeikkel kapcsolatos kérelmeiket a tankötelezettség megkezdésének halasztásáról, az egyéni munkarend szerinti tanulás engedélyezéséről, továbbá
bejelentéseiket az óvoda- vagy tankötelezettség
külföldi teljesítéséről.

Az elektronikus ügyintézési lehetőségek bővítésével fontos lépést tesz az Oktatási Hivatal a 21. századi e-közigazgatás megteremtése, a papírmentes
ügyintézés felé, amit a projekt az érintett munkatársak felkészültségének növelésével, továbbá a szervezeti kultúra fejlesztésével is megalapoz.

Elektronikusan is lehet jelentkezni a középiskolai
központi írásbeli vizsgára, valamint a hat- és a nyolcévfolyamos gimnáziumok esetében majd a középfokú felvételire. A tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők pedig elektronikusan jelentkezhetnek majd
az érettségire.
A magyar állami ösztöndíjas képzések jelenlegi és
korábbi hallgatói online betekintő felületen követhetik nyomon a tanulmányi és munkavállalási egyenlegüket az egyedi iratküldés helyett, és elektronikus
felületen kérelmezhetik az ösztöndíjas kötelezettségeik módosítását a papír alapú kérelmezés helyett.
Egyes oktatásszakmai eljárások is elektronikusan
intézhetők lesznek: ilyen a tankönyvvé nyilvánítással
és a pedagógus-továbbképzések engedélyezésével
kapcsolatos kérelmek, bejelentések benyújtása.
A projektfejlesztések eredményeként új szolgáltatással is jelentkezik az Oktatási Hivatal: bárki elektronikusan hozzáférhet az oktatási nyilvántartásokban kezelt legfontosabb adataihoz, amelyeket más
eljárások során felhasználhat.

21. SZÁZADI
KÖZIGAZGATÁS
ÉPÜL

Az Oktatási Hivatal szakrendszereit fel kell készíteni a belső ügyintézési folyamatok hatékony és
automatizált kiszolgálására. A belső ügyintézési
folyamatok elektronizálása az irat- és dokumentumkezelő rendszer, valamint a pénzügyi rendszer
továbbfejlesztésével, továbbá az érintett szakrendszerek integrációs folyamatainak támogatásával
valósul meg.
Korszerű közigazgatás elképzelhetetlen felkészült
szervezet és munkatársak nélkül. A projekt workshopokkal támogatja a zökkenőmentes áttérést
az új működési modellre.
A fejlesztések nemcsak több százezer állampolgárnak biztosítanak egyszerűbb, gyorsabb, 21.
századi ügyintézési lehetőséget, hanem jelentősen csökkentik a hivatali ügyintézők adminisztratív terheit is.

