OSNOVNI PODATKI ŠOLE (Osnovna šola Grad, Grad 172E, 9264 Grad, tel. 02/551-88-10,
faks: 02/551-88-11, tajnistvo@o-grad.ms.mss.edus.si)
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
I.
OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
1. Naziv zavoda: Osnovna šola Grad
2. Odgovorna oseba: Viktor Navotnik, ravnatelj
3. Datum prve objave kataloga: 1. april 2008
4. Datum zadnje spremembe: /
5. Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
6. Katalog je v fizični obliki dostopen v tajništvu zavoda na naslovu:
OSNOVNA ŠOLA GRAD, GRAD 172E, 9264 GRAD
7. Oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:
- Ravnatelj: Viktor Navotnik
- E-naslov: ravnatelj@o-grad.ms.mss.edus.si
- Telefonska številka: 02/551-88-12
II.

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

1. ORGANIGRAM in drugi podatki
Davčna številka: 23698110
Matična številka: 5085594000
Številka TRR:01358-6030651312
Ravnatelj:
Pomočnik ravnatelja:
Pomočnik ravnatelja za vrtce:
Pisarniški referent:
Računovodstvo:
Pedagog:
Psihologinja:
Računalnikar:
Knjižnica:
Hišnik:
Vodja kuhinje:
Zbornica:
Faks:

Kontaktna številka:
VIKTOR NAVOTNIK
02/551-88-12
/
/
KLAUDIJA GOMBOC
02/551-88-18
ANDREJ VRTIČ
02/551-88-10
Skupnost zavodov Murska Sobota 02 522-34-80

ALOJZ TUŠKEI
STANISLAV ROPOŠA
SILVA GUMILAR

02/551-88-15
02/551-88-10
02/551-8802/551-88-16
02/551-88-11

2. DELOVNO PODROČJE:
a)
b)
c)
d)

Vzgoja in izobraževanje na področju:
osnovno šolsko splošno izobraževanje
izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje
storitve menz
oddajanje prostorov v najem
prevoz z kombijem

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
-

1. Povezave na državni register predpisov
Ministrstvo za šolstvo in šport: www.mss.gov.si
Uradni list RS: www.uradni-list.si
Državni zbor: www.dr-rs.si
Občina ustanoviteljica:

-

2. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda
Letni delovni načrt za posamezno šolsko leto
Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu
Finančni načrt za posamezno leto
3. Seznam uradnih evidenc – register zbirk osebnih podatkov
1.Evidenca zaposlenih delavcev.
2. Evidenca o plači zaposlenega delavca
3. Evidenca o poškodbah pri delu
4. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih
5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja.
6. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
7. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
8. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
9. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
4. Zavod ne vodi drugih zbirk podatkov

III.

5. Seznam posameznih internih aktov:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ
Letni delovni načrt za šolsko leto 2007/2008
Publikacija zavoda za šolsko leto 2007/2008
Letno poročilo za leto 2007
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o delovnem času
Pravila zavoda OŠ ___________________
Poslovnik sveta šole
Pravila o zavarovanju osebnih podatkov
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad
Pravilnik o kriterijih za dodelitev sredstev učencem za subvencionirano šolsko
prehrano
Pravilnik o določitvi kriterijev in postopku za uveljavljanje dodelitev sredstev
učencem za subvencioniranje šole v naravi
Izjava z oceno tveganja
Požarni red
Izjava o politiki proti spolnemu nadlegovanju
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o popisu
Sklep o hrambi pečatov
Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
Pravila o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe predšolskih otrok enote vrtca
OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Poleg dostopa prek spleta je možen še fizični dostop na lokaciji Osnovne šole __________,
_________________ (naslov) v času uradnih ur od ponedeljka do petka v tajništvu šole.
IV.

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA

Seznam je v pripravi.

