Katalog informacij javnega značaja

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 dr. Franja Žgeča Dornava
Dornava 136/a, 2252 Dornava
Tel: (02) 754-0060
e-pošta: o-fzdornava.mb@guest.arnes.si
Iztok Hrastar, ravnatelj
13. 11. 2008
7. 11. 2019
http://www.os-dornava.si/
V fizični obliki v tajništvu zavoda od 8. do 13. ure

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja

Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava je javni vzgojnoizobraževalni zavod, ki je bila ustanovljena z odlokom
občine Dornava dne 15.04.2009. Zavod je ustanovljen za
opravljanje osnovnošolskega splošnega izobraževanja za
potrebe šolskega okoliša, ki obsega naslednje vasi:
Bratislavci, Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci ob
Pesnici, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci,
Strmec pri Polenšaku, Žamenci.
Zavod je dolžan vpisati tudi otroke iz drugih šolskih
okolišev, če ima proste kapacitete, ki omogočajo, da tak
vpis ne bo povzročil oblikovanja oddelkov nad normativi,
ki določajo maksimalno število otrok v oddelku,
povečanja števila oddelkov brez soglasja pristojnega
ministrstva ali prehoda v organizacijsko in pedagoško
manj kvalitetne oblike dela.
Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:
• predšolsko vzgojo
• pouk po predmetniku in učnem načrtu za osnovno
šolo,
• praktično delo in druge oblike vzgojnega dela z
učenci,
• organizirano svetovalno službo,
• knjižničarsko dejavnost, v sklopu katere deluje
učbeniški sklad,
• jutranje varstvo,
• tečaji plavanja,
• organizacija in priprava šolske prehrane,
• organizacija in izvajanje drugih programov in
dejavnosti kot so šolske prireditve, tekmovanja
učencev, strokovno izobraževanje in
usposabljanje za potrebe staršev, zaposlenih
delavcev in drugih javnih zavodov.
• šola v naravi,
• oddajanje šolskih prostorov za vzgojnoizobraževalno in športno-rekreativno dejavnost ter
• ostale dejavnosti iz 9. člena odloka o ustanovitvi
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr.
Franja Žgeča Dornava (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 9/2009).

Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

Vrtec Dornava
Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava

Seznam organov zavoda
Organi zavoda

SVET ŠOLE
RAVNATELJ
VODJA VRTCA
SVET STARŠEV

Valerija Lenart – predsednica
Iztok Hrastar
mag. Tanja Horvat Baum
Danijel Železnjak

Strokovni organi
UČITELJSKI ZBOR

RAZREDNIKI

Učiteljski zbor OŠ dr. Franja Žgeča Dornava sestavljajo
vsi strokovni delavci šole
1. a
2. a
3. a
4. a
4. b
5. a
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
9. a

Vesna Čerček
Zlatka Zelenik
Suzana Cmrekar
Aleš Velikonja
Nada Mlinarič Gregorec
Majda Anzelc
Romana Gabrovec
Metka Zagoršek
Aleš Požegar
Zlatka Prelog
Aleš Marđetko
Julija Preac

ODDELČNI UČITELJSKI
ZBORI
Sestavljajo strokovni delavci, ki Vsak oddelek ima svoj oddelčni učiteljski zbor. Po
opravljajo vzgojno izobraževalno potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora
delo v posameznem oddelku.
tudi svetovalni in drugi strokovni delavci.
STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktiv sestavljajo
učitelji istega predmeta oz.
predmetnega področja.

Aktiv 1. VIO
Aktiv družboslovja
Aktiv naravoslovja
Aktiv učiteljev podaljšanega bivanja

Kontaktni podatki uradne osebe , pristojne za posredovanje informacij
PRISTOJNA OSEBA
Iztok Hrastar, ravnatelj
Telefon: 02 754 00 60
E-pošta: iztok.hrastar@guest.arnes.si
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda
Notranji predpisi







Akt o ustanovitvi
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
OŠ Dornava
Vzgojni načrt OŠ Dornava
Hišni red OŠ Dornava
Pravila Šolskega reda

Šola deluje na osnovi naslednjih
zakonskih pravnih podlag:





























Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske
dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu
strokovnih delavcev na področju vzgoje in
izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in
izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s
področja šolstva in športa v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in
šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
ter napredovanju učencev v devetletni osnovni
šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovno šolo
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih
podatkov na področju osnovnošolskega
izobraževanja
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v
osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v
osnovni šoli




Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu osnovne šole
Pravilnik o financiranju šole v naravi

Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam programskih dokumentov
 LETNI DELOVNI NAČRT OŠ DORNAVA
 LETNI DELOVNI NAČRT VRTCA pri OŠ
DORNAVA
 UČBENIŠKI SKLAD
 LETNO POROČILO OŠ DORNAVA
 VZGOJNI NAČRT
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 Vpis v prvi razred
 Vpis učencev iz drugih šol
 Prešolanje učencev na druge šole
 Napredovanje delavcev v plačne razrede
 Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 Imenovanje ravnatelja
 Sprejem Letnega delovnega načrta
 Sprejem Poročila o realizacij LDN
 Sprejem Poslovnega poročila
 Sprejem Vzgojnega načrta
 Izrekanje vzgojnih ukrepov
 Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja
 Zaposlovanje delavcev
 Postopki za uresničevanje pravic učencev
 Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
 Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR
 Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
 Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc
 Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Podatki o učencih in starših
Podatki o otrocih v vrtcu in starših

Seznam pomembnih vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Sklop informacij
• Urnik
• Hišni red OŠ Dornava
• Pravila šolskega reda

3. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
• spletna stran http://www.os-dornava.si/
sklopov informacij:
Fizična oblika:

•

informacije so fizično dostopne vsak delovnik
od 8. do 13. ure na sedežu zavoda

•
•

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen
Za posredovanje prepisa, fotokopije ali
elektronskega zapisa zahtevane informacije se
zaračunajo materialni stroški v višini 0,62 EUR
za ponovno uporabo informacij v pridobitne
namene se zaračuna ustrezna cena v višini v
skladu z stroškovnikom

Stroški:

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih
• Urniki
informacij:
• Seznam potrebščin in učbenikov
• Številčno stanje otrok

