Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:
OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE
Begunjska cesta 7
4248 Lesce
tel: 04 533 76 00, 051 652 243
Odgovorna uradna oseba: Emilija Kavčič, univ. dipl. org., ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 18. 8. 2004
Datum zadnje spremembe: 20. 8. 2022 z veljavnostjo 1. 9. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.oslesce.si/

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Vzgoja in izobraževanje osnovnošolskih in predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Matična enota: Osnovna šola F. S. Finžgarja
Begunjska cesta 7, 4248 Lesce
tel: 04 533 76 00; 051 652 243
Podružnična šola Begunje
Begunje 27, 4275 Begunje na Gorenjskem
tel.: 04 533 76 16, 070 555 561
Organigram zavoda: organigram Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce
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2.b Kontaktni podatki uradne osebe pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Emilija Kavčič, ravnateljica
Tel. št. : 04 533 76 01
e-poštni naslov: emilija.kavcic(at)oslesce.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja
organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi:


Vzgojni načrt



Pravila šolskega reda



Hišni red



Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti



Pravila šolske prehrane



Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov



Pravilnik o računovodstvu



Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti



Pravilnik o popisu



Pravila o delovanju šolskega sklada



Izjava o varnosti



Požarni red



Poslovnik o delu sveta zavoda



Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest



Načrt šolskih poti

Državni predpisi:
ZAKONI
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva
Zakon delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o osnovni šoli
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih
Zakon o javnih naročilih
Zakon o knjižničarstvu

Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o računovodstvu
Zakon o šolski prehrani
PRAVILNIKI
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o darilih OŠ Škofljica-2016
Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede
Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
Pravilnik o preverjanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju s poskusom
Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in
vrednotenja izobraževanja
Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij
Pravilnik o potrjevanju učbenikov
Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka
Pravilnik za uveljavljanje regresa za potovanje otrok in mladine
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
ODREDBE
Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole
Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola
Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole

UREDBE
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Uredba o delovnih uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorje in tajnikov v
plačne razrede
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah
KOLEKTIVNI POGODBI
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Predpisi lokalnih skupnosti:
 Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi (1. 5. 2011)
 Pogodba o uporabi ter upravljanju objektov, naprav in opreme in drugih sredstev javnih
zavodov
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: povezava
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:


Letni delovni načrt (LDN)

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3


Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:








Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
Napredovanje delavcev v plačne razrede
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Imenovanje ravnatelja
Sprejem Letnega delovnega načrta
Sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta
Sprejem Poslovnega poročila

2.f Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
Evidenca dejavnosti obdelave:

















Evidenca plačil staršev oz. skrbnikov za osnovno šolo
Evidenca šolske prehrane v osnovni šoli
Zbirka osebnih podatkov v postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v osnovno
šolo
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
Zbirka o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
Zbirka podatkov o članih organov šole
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca o osebnih podatkih o drugih delavnih sredstvih
Evidenca o stroških dela
Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca nezgod pri delu in poklicnih bolezni
Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
Evidenca usposabljanj za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
Evidenca usposabljanj za varstvo pred požarom

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: /
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov



Urniki za šolsko leto
Šolski koledar za šolsko leto

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



Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.oslesce.si.
Informacije so fizično dostopne na sedežu zavoda: Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce, Begunjska
cesta 7, 4248 Lesce, vsak delovni dan od 7.00 do 13.00, od 20. avgusta do 10. julija

4. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja (stroški za ponovno uporabo, cenik
ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja)


Stroškovnik posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: /

