Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

Osnovna šola Nove Jarše
Clevelandska ulica 11
1000 Ljubljana
tel: 01/ 5203 522
faks: 01 / 5203 532

Odgovorna uradna
oseba:

Emir Jušič, ravnatelj
e-pošta: emir.jusic@guest.arnes.si

Datum prve izdaje
kataloga:

20. 10. 2016

Datum zadnje
5. 11. 2018
spremembe kataloga:
Katalog je dostopen
http://www.os-novejarse.si
na spletnem naslovu:
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis
delovnega področja Osnovnošolsko izobraževanje
zavoda:
Enote zavoda:

Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana
-

Organigram zavoda:

-

Svet šole sestavljajo trije predstavniki staršev, trije predstavniki
ustanovitelja in pet predstavnikov delavcev;
Ravnateljica;
Pomočnica ravnateljice;
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih
oddelkov;
Strokovni organi (učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
razrednik, strokovni aktivi);
Svetovalna služba;
Knjižnica;
Administrativno-tehnične službe (računovodkinja, poslovna
sekretarka, kuharica, pomočnica v kuhinji, hišnik, čistilke).

2.b Kontaktni podatki uradne osebe pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Emir Jušič, ravnatelj
telefon: 01/ 5203 520
e-pošta: emir.jusic@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z
delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra
predpisov)

Notranji predpisi:

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa
učencem Osnovne šole Nove Jarše
Kriteriji za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v
naravi in pojasnilo o postopku za uveljavljanje teh pravic
Poslovnik Sveta šole
Poslovnik Sveta staršev
Vzgojni načrt
Pravila o šolski prehrani Osnovne šole Nove Jarše
Hišni red Osnovne šole Nove Jarše
Pravila šolskega reda
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Nove Jarše
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ
Nove Jarše

Državni predpisi:

Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev v OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
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 normativih in standardih za izvajanje programa osnovne
šole
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred
osnovne šole
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakoni o interventnih ukrepih
Zakon za uravnoteženje javnih financ
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
Kolektivna pogodba za javni sektor
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 vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov
vzgoje in izobraževanja
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje
in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji
Zakon o šolski prehrani
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne
razrede
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne
zavode
Zakon o javnih naročilih
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Pravilnik o potrjevanju učbenikov
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
Uradni list RS:
http://www.uradni-list.si/uradni-list
Državni zbor RS:
http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/sprejetiZakoniInAkti/zakoni
Mestna občina Ljubljana:
Povezava na registre
http://www.ljubljana.si/si/mol
predpisov:
Uradno spletišče Evropske unije:
http://www.europa.eu/index_sl.htm
Zavod republike Slovenije za šolstvo:
http://www.zrss.si
Državni izpitni center:
http://www.ric.si
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve:
http://www.ajpes.si/JOLP/podjetje.asp

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam strateških in
programskih
dokumentov:

Letni delovni načrt (LDN)



2.e Seznam postopkov, ki jih vodi organ
Vpis;
Prestop, prešolanje;
Odložitev šolanja;
Oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu;
Prepoved obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi
osnovnošolske obveznosti;
Status učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma status
športnika;
Dodelitev sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne
zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške
programa (šola v naravi, prehrana).







Vrste postopkov, ki
jih vodi organ:




3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do
posameznih sklopov
informacij:

Informacije so dostopne vsak delovnik od ponedeljka do petka v
delovnem času na sedežu šole. Zaželena je predhodna najava pri
osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.
Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu www.osnovejarse.si.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje
zahtevanih informacij
oziroma tematskih
sklopov:





Urniki
Seznam potrebščin in učbenikov
Stroškovnik

