KATALOG INFORMACIJ
JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda

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

VIZ III. OŠ ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 15
3250 Rogaška Slatina
telefon: 03 / 818 54 01
faks: 03 / 818 54 02
ravnateljica Apolonija Kunštek
telefon: 03 / 818 54 00
polona.kunstek@siol.net
18.02.2009
24.10.2019
http://www.3osrs.si/

2. Splošni podatki
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega
Osnovnošolsko izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
področja zavoda
Druga oskrba z jedmi
osnovnošolski oddelki s prilagojenim programom in nižjim
Seznam notranjih
izobrazbenim standardom - OŠPP
organizacijskih enot
posebni program vzgoje in izobraževanja – PPVI
mobilna specialno pedagoška služba – MSPS
Svet zavoda
Organi zavoda
Ravnateljica
Svet staršev
Učiteljski zbor – vsi strokovni delavci OŠPP in PPVI
Oddelčni učiteljski zbor – strokovni delavci posameznega
Strokovni organi zavoda
oddelka
Razredniki posameznih oddelkov

Organigram zavoda

2. b Kontaktni podatki uradne osebe pristojne za posredovanje informacij
Apolonija Kunštek, prof., ravnateljica
Pristojna oseba

telefon: 03 / 818 54 00
e-pošta: polona.kunstek@siol.net

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in
predpisov z delovnega področja zavoda
Odlok o ustanovitvi
Notranji predpisi
Pravilnik o sistemizaciji
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o računovodstvu
Hišni red
Pravila šolskega reda
Vzgojni načrt
Pravilnik o popisu
Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za
subvencioniranje šole v naravi
Poslovnik o delu Sveta zavoda
Poslovnik o delu Sveta staršev
Pravilnik o delovanju šolskega sklada

Državni predpisi

Register predpisov RS (IX negospodarske dejavnosti):
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
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 smeri izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem
programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim
standardom
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in
šolah v plačne 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 varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v OŠ
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
vzgojno- izobraževalnih programov za otroke s
posebnimi potrebami
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o publikaciji v OŠ
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni
šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi

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 predpisa
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov
Letni delovni načrt
Seznam strateških in
Publikacija
programskih dokumentov
Hišni red
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vpis na podlagi odločbe o usmeritvi
Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
Izrekanje vzgojnih ukrepov
Vrste postopkov, ki jih vodi
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive in plačne
organ
razrede
Zaposlovanje delavcev
Odločanje o pritožbah staršev, delavcev zavoda
Sprejem Letnega delovnega načrta
Sprejem poročila o realizaciji LDN
Sprejem Poslovnega poročila
Sprejem Finančnega načrta
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
Seznam javnih evidenc
Evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Jih ni.
2. i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij
Hišni red
Šolska publikacija
Strokovni delavci
Urniki
Izbirni predmeti
Interesne dejavnosti

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

Informacije javnega značaja VIZ III. OŠ ROGAŠKA
SLATINA
so objavljene na spletni strani http://www.3osrs.si/ .
Dostop je možen po predhodni najavi tudi v fizični
obliki v delovnem času tajništva šole.

4. Stroškovnik

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zavod lahko za večji obseg
dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18.
člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. Seznam najpogostejših zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogostejših
zahtevanih informacij
javnega značaja
značaja

Urniki, število učencev, število zaposlenih, šolski koledar,
jedilniki, avtobusni prevozi

