KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:
OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
Šolska ulica 11
1315 Velike Lašče
Telefon: 01 7881 410
faks: 01 7889 726
Odgovorna uradna
oseba:
Datum prve objave
kataloga:
Datum zadnje
spremembe:
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga

Metoda Kolar, mag. znanosti, ravnateljica
Telefon: 01 7888 396
e-naslov: metoda.kolar@gmail.com

30. 11. 2016
http://www.ptrubar.si/
tiskana oblika dostopna na sedežu Zavoda

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi
razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
- osnovnošolsko izobraževanje,
področja organa:
- predšolska vzgoja
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče
Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče
Podružnična šola Rob, Rob 1, 1314 Rob
Podružnična šola Turjak, Turjak 10, 1311 Turjak
Vrtec pri Osnovni šoli Primoža Trubarja Velike Lašče
Šolska ulica 9, 1315 Velike Lašče

Organigram organa

Organigram zavoda

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje
informacij
Pristojna oseba:
Mag. Metoda Kolar, ravnateljica
Telefon: 01 7888 396
e-pošta: metoda.kolar@gmail.com
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z
delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega
registra predpisov)

Notranji predpisi

Akt o ustanovitvi
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in opisi delovnih nalog
Vzgojni načrt
Poslovnik o delu sveta zavoda
Poslovnik sveta staršev
Pravila šolskega reda
Pravilnik o hišnem redu
Pravila o prilagajanje šolskih obveznosti perspektivnega
športnika
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Pravilnik o uporabi žigov in pečatov
Poslovnik o delu pritožbene komisije
Pravilnik o dopolnjevanju delovne obveznosti strokovnih
delavcev šole
Pravilnik o pohvalah, priznanjih in nagradah učencev
Knjižnični red in poslovanje šolske knjižnice
Pravila šolske prehrane
Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov
Pravilnik o preprečevanju nasilja na delovnem mestu
Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc
Požarni red
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Pravilnik o računovodstvu
Pravila o popisu
Katalog informacij javnega značaja
Načrt integritete z obvestilom o sprejemanju daril javnih
uslužbencev

Državni predpisi

Preusmeritev na register veljavnih predpisov:
- Skupni zakoni
- Predpisi na področju osnovnošolskega izobraževanja
- Predpisi na področju predšolske vzgoje

Predpisi EU
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra
predpisov)
Predlogi predpisov
V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
Letni delovni načrt šole (LDN)
programskih dokumentov Samoevalvacijsko poročilo
Finančno poročilo o delu zavoda
Pregled realizacije LDN
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih
Vpis v 1. razred

vodi organ

Prešolanje učencev
Napredovanje delavcev v plačne razrede
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Imenovanje ravnatelja
Sprejem Letnega delovnega načrta
Sprejem Poslovnega poročila
Izrekanje vzgojnih ukrepov
Zaposlovanje delavcev
Odločanje o dodelitvi statusa učenca perspektivnega športnika
Odločanje o dodelitvi sredstev za subvencionirano šolo v naravi
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
Jih ni
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Register zbirk osebnih podatkov
Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v
pripravi)
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do
posameznih sklopov
petka v delovnem času na sedežu zavoda, po predhodni najavi.
informacij:
Večina informacij je dostopna tudi na spletni strani šole
http://www.ptrubar.si/.
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij

Do sedaj ni bilo zahtevkov

podpis odgovorne osebe

