KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Osnovna šola MINKE NAMESTNIK - SONJE
SLOVENSKA BISTRICA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu
Druge oblike kataloga

Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje
Partizanska 20
2310 Slovenska Bistrica
Klavdija Fridrih, prof. defektologije, ravnateljica
05. 06. 2011
30. 09. 2015
http://www.osminka.si
Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu osnovne šole Minke Namestnik Sonje, Partizanska ulica 20, Slovenska Bistrica.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
Celovito opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s
področja organa:
posebnimi potrebami. Izvajamo naslednje programe:
 prilagojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
 posebni program vzgoje in izobraževanja,
 program domske vzgoje in
 mobilno specialno pedagoško službo.
Seznam vseh notranjih
 Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje
organizacijskih enot
Partizanska ulica 20
2310 Slovenska Bistrica
tel.: 02/80 50 470
 Dom pri osnovni šoli Minke Namestnik - Sonje
Partizanska ulica 9
2310 Slovenska Bistrica
tel.: 02/80 50 475
Organigram organa
Organizacijska shema
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Klavdija Fridrih, prof. defektologije, ravnateljica
tel.: 02/80 50 471
e-pošta: info@osminka.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko
državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Državni register predpisov –
http://www.svz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
Predpisi s področja vzgoje in izobraževanja http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
TEMELJNI PREDPISI
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke
Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica
 Zakon o zavodih
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 Zakon o šolski inšpekciji
 Zakon o delovnih razmerjih
 Zakon o javnih uslužbencih
 Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v republiki Sloveniji
 Kolektivna pogodba za javni sektor
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Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol
in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ter javne mreže glasbenih šol
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne
razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence
udeležencev vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupine otrok
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
Zakon o praznikih in dela prostih dneh v Republiki Sloveniji
Zakon o javnem naročanju
Pravilnik o delih in opremi vozil
Zakon o knjižničarstvu
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu informacij javnega značaja
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem
izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu
vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu
domov za učence s posebnimi potrebami
Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov
za otroke s posebnimi potrebami
Sklep o vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami
Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni
šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega
izobraževanja
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravila šolske prehrane
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Hišni red
Razvojni načrt
Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
Poslovnik pritožbene komisije
Pravila o delovanju šolskega sklada







Akt o sistematizaciji delovnih mest
Pravilnik o računovodstvu
Pravila o zavarovanju osebnih podatkov
Poslovnik o delu sveta zavoda
Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu, ter odreditvi
in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih
substanc
 Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in
drugim nadlegovanjem ter pred drugim oblikam psihosocialnih tveganj na
delovnem mestu
 Pravilnik o upravljanju in uporabi objekta v Izoli
 Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega, avdiovizualnega in računalniškega
gradiva
 Kodeks ravnanja zaposlenih
 Poslovnik o delu izpitnih komisij in poteku izpitov
 Evidenca delovnega časa strokovnih delavcev
 Pravilnik o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije
 Navodila za ravnanje z darili
 Pravilnik o popisu
 Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov in ključev
Predpisi EU
Povezava na evropski register predpisov
http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
 Letni delovni načrt
programskih dokumentov
 Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu in realizaciji letnega delovnega načrta
 Letno poročilo
 Finančni načrt
 Razvojni načrt
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi
 Vpis učencev
organ
 Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 Napredovanje delavcev v plačne razrede
 Imenovanje ravnatelja
 Sprejem Letnega delovnega načrta
 Sprejem Poročila o vzgojno izobraževalnem delu in realizaciji letnega delovnega
načrta
 Sprejem Letnega poročila
 Sprejem Finančnega načrta
 Postopek javnega naročila male vrednosti
 Izrekanje vzgojnih ukrepov
 Subvencioniranje šole v naravi
 Odločanje o pritožbah
 Upravljanje in uporaba objekta v Izoli
2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 Evidenca o zaposlenih delavcih
 Evidenca o stroških dela
 Zbirke podatkov o učencih vpisanih v osnovno šolo
 Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 Zbirka podatkov o plačilih staršev (prehrana)
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 /
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo
 Publikacija
razčlenjenemu opisu
 Urnik oddelkov
delovnega področja organa
 Šolski koledar
 Interesne dejavnosti

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:

 Večina informacij je dostopnih na spletni strani šole http://www.osminka.si
 Osebni obisk na sedežu osnovne šole Minke Namestnik - Sonje Slovenska
Bistrica, Partizanska ulica 20, 2310 Slovenska Bistrica od 8.00 do 14.00 ure po
predhodnem dogovoru.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih
informacij oziroma tematskih
sklopov

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Urnik oddelkov za šolsko leto
Šolski koledar
Urnik govorilnih ur
Šolski prevozi
Varstvo otrok med počitnicami
Prehrana

