INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Osnovne šole Jurija Vege Moravče
1. Osnovni podatki o katalogu
OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE MORAVČE
Naziv zavoda:
Vegova ulica 38
1251 Moravče
Telefon: 01 7231 210, 01 7231 003
Fax: 01 7231 003
E-pošta: o-jvmoravce.lj@guest.arnes.si
Spletni naslov: www.osmoravce.si
Odgovorna uradna
Ravnateljica: Nuška Pohlin Schwarzbartl, spec.
oseba:
Telefon: 01 7231 003, 01 7231 210
GSM: 041 760 606
ravnateljica@osmoravce.si
Datum prve objave
/
kataloga:
Datum zadnje
3.8.2015
Spremembe:
Katalog je
dostopen na
http://www.osmoravce.si
spletnem naslovu:
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja,
s katerimi razpolaga
Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis
 Predšolska vzgoja
delovnega
 (javna služba, podlaga Kurikulum za vrtce)
področja
 Osnovnošolsko izobraževanje
zavoda:
(javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja)
 Druge dejavnosti:
 trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisarniškimi. potrebščinami,
 dejavnost menz,
 drug kopenski potniški promet na rednih linijah,
 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
 druge računalniške dejavnosti,
 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
 drugo izobraževanje, d.n.,
 obratovanje športnih objektov.
Seznam
OŠ Jurija Vege Moravče – matična šola, Vegova ulica 38, 1251 Moravče
vseh
Tel. številka: 01 7231 210, 01 7231 003
notranjih
organizacijs
kih enot:

VVE Vojke Napokoj Moravče, Vegova ulica 38, 1251 Moravče

Tel. številka: 01 7231 227 (spodnji vrtec), 01 7232 900 (zgornji vrtec)

Organigram
zavoda:

Podružnična šola Vrhpolje, Vrhpolje pri Moravčah 32, 1251 Moravče
Tel. številka: 01 7231 233
organigram zavoda

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna
Nuša Pohlin Schwarzbartl, spec. – ravnateljica zavoda,
oseba:
Tel.: 01 7231 210, 01 7231 003
GSM: 041 760 606
Fax.: 01 7231 003
e-naslov: nusa.pohlin@guest.arnes.si
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):
Predpisi
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v občini Moravče;
zavoda:
 Poslovnik o delu Sveta zavoda javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Jurija
Vege Moravče;
 Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest;
 Vzgojni načrt zavoda;
 Pravila šolskega reda Osnovne šole Jurija Vege;
 Pravila delovanja sveta staršev Osnovne šole Jurija Vege;
 Navodila o opravljanju izpitov,
 Pravila o delovanju šolskega sklada;
 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov;
 Hišni red Osnovne šole Jurija Vege Moravče;
 Pravila šolske prehrane;
 Pravilnik o varnosti otrok v vrtcih;
 Požarni red;
 Načrt integritete;
 Navodilo za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev;
 Poslovnik pritožbene komisije;
 Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 Pravilnik o računovodstvu;
 Prometno varnostni načrt;
 Pravilnik o uporabi in varovanju žigov;
 Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev šole.
Državni
 Zakon o zavodih;
predpisi:
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 Kolektivna pogodba za javni sektor;
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 Zakon o javnih uslužbencih;
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
 Zakon o delovnih razmerjih;
 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne
razrede znotraj razponov plačnih razredov;
 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
 Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja;









Zakon o varstvu osebnih podatkov;
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
Zakon o splošnem upravnem postopku;
Zakon o javnem naročanju;
Zakon o računovodstvu;
Zakon o šolski inšpekciji;
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok;
Šola:
 Zakon o osnovni šoli;
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;
 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli;
 Zakon o šolski prehrani;
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni
šoli;
 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli;
 Pravilnik o izvajanju fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli;
 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole;
 Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli;
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v
dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom;
 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega
izobraževanja;
 Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli;
 Pravilnik o financiranju šole v naravi;
 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.
Vrtec:
 Zakon o vrtcih;
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;
 Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu;
 Pravilnik o publikaciji vrtca;
 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje;
 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;
 Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje;
 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo.
Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) dostopen na
 http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/
 Uradni list RS: https://www.uradni-list.si/
 Državni zbor: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/
 Zavod Republike Slovenije za šolstvo: http://www.zrss.si/
 Državni izpitni center: http://www.ric.si/
 AJPES: http://www.ajpes.si/
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:
Seznam
 Letni delovni načrt šole s prilogami,
strateških in
 Publikacija šole,
programskih
 Publikacija vrtca,

 Poročilo o realizaciji LDN,
 Vzgojni načrt šole,
 Pravila šolskega reda,
 Letno poročilo
 Poslovni kadrovski načrt:
 Finančni plan
 Kadrovski načrt
 Seznam potrebščin in učbenikov
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:
Vrste
 Postopki za uresničevanje pravic učencev;
postopkov, ki
 Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;
jih vodi organ
 Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;
 Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;
 Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive;
 Postopek dodelitve sredstev iz šolskega sklada;
 Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc;
 Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih,
 Prijavno sprejemni postopek za vpis v prvi razred,
 Prijavno sprejemni/izpisni postopek za vpis/izpis v/iz vrtca,
 Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
dokumentov

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:
 Katalog evidence o zaposlenih delavcih;
 Katalog evidence o stroških dela;
 Katalog evidence o izrabi delovnega časa;
 Katalog evidence preventivnih zdravstvenih pregledov;
 Katalog evidence o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja;
 Katalog evidence in usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom;
 Katalog evidence vpisanih in vključenih otrok (vrtec);
 Katalog evidence plačil staršev;
 Katalog evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje in pomoč.
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam
evidenc:




Katalog zbirke podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših;
Katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih
listinah;
 Katalog zbirke podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti
učencev;
 Katalog zbirke podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje.
 Zbirka podatkov o upravičencih do sofinanciranja plačil staršev iz državnega
proračuna;
 Centralna evidenca udeležencev izobraževanja;
 Inventurni popis.
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih
dokumentov
Sklopi
 Urnik učencev za šolsko leto;
Seznam zbirk:

informacij –
sledijo
razčlenjenemu
opisu
delovnega
področja
organa,
povezave s
spletno stranjo.











Urniki oddelkov in učiteljev za šolsko leto;
Šolski koledar za šolsko leto;
Seznam izbirnih predmetov;
Seznam interesnih dejavnosti;
Dnevi dejavnosti;
Govorilne ure;
Roditeljski sestanki;
Cenik malic, kosil ter drugih storitev za šolsko leto;
Cenik oddaje šolskih prostorov.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa
do posameznih
sklopov
informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta:
http://www.osmoravce.si
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
Uradne ure:
 tajništvo zavoda: vsak delovni dan 7.00—15.00 ure
 pisarna računovodstva vsak dan od 7.00 – 15. ure
 ravnateljica zavoda: vsak delovni dan 7.00—15.00 ure
Stroški: vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam
najpogosteje
zahtevanih
informacij
javnega
značaja




Seznam potrebščin in učbenikov za šolsko leto 2015/2016
Urniki

