KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
OSNOVA ŠOLA BOVEC

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Osnovna šola Bovec
Odgovorna uradna
Iztok Kenda, ravnatelj
oseba:
Datum prve objave
September 2006
kataloga:
Datum zadnje
spremembe:
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga
Tiskana oblika je dostopna v prostorih Osnovne šole
Bovec
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi
razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega Osnovna šola Bovec izvaja
področja organa:
•
•

osnovnošolsko splošno izobraževanje ter
dejavnost vrtca kot osnovni dejavnosti zavoda,

po ustanovitvenem aktu pa je registrirana tudi za druge dejavnosti,
ki se zaradi vsebin in pogojev za opravljanje vzgojno izobraževalne
dejavnosti vključujejo v delo vrtca in šole. Te dejavnosti so:
•

priprava šolske prehrane, organizacija razstav, organizacija
proslav, vzdrževalna in remontna dela, oddaja prostorov v
najem, prodaja izdelkov učencev, nabava in prodaja
šolskih potrebščin, opravljanje prevozov potnikov, izdajanje
revij in periodike.

Osnovnošolsko splošno izobraževanje
Osnovnošolsko izobraževanje je izvajanje programa javne osnovne
šole v Republiki Sloveniji s cilji izobraževanja:
Dejavnost vrtca
Dejavnost vrtca je izvajanje dejavnosti javnega vrtca s temeljnimi
nalogami vrtcev, ki so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev
za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Priprava šolske prehrane, organizacija razstav, organizacija
proslav, vzdrževalna in remontna dela, oddaja prostorov v
najem, prodaja izdelkov učencev, nabava in prodaja šolskih
potrebščin, opravljanje prevozov potnikov, izdajanje revij in
periodike.

Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

Matična šola OŠ Bovec
Centralna šola v Bovcu izvaja vzgojno izobraževalno dejavnost
osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš: Bovec, Plužna,
Zavrzelno, Čezsoča, Log pod Mangrtom, Strmec, Predel, Kal
Koritnica.
Podružnična šola Žaga
Izvaja pouk na razredni stopnji za šolski okoliš: Srpenica, Žaga, Log
Čezsoški.
Na Podružnični šoli Žaga deluje tudi zunanji oddelek vrtca.
Vodja Podružnične šole Žaga je Čelestina Kranjc.

Podružnična šola Soča
Izvaja pouk na razredni stopnji za šolski okoliš: Podklanec, Soča,
Lepena, Trenta
Vodja Podružnične šole Soča je Marija Kravanja.
Vzgojno varstvena enota
Izvaja dejavnost javnega otroškega varstva za celotno področje
Občine Bovec.
Vodja Vzgojno varstvene enote je Ida Šemrov.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje
informacij
Pristojna oseba:
Iztok Kenda, ravnatelj
Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec
Telefon: 05/38-41-540
Faks:
02/38-41-550
e-mail: os.bovec@guest.arnes.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z
delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega
registra predpisov)
Področna zakonodaja
Državni predpisi in
podzakonski akti
1. Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in
izobraževanja
2.

Zakon o osnovni šoli
• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju
znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob
koncu obdobij v devet letni osnovni šoli
• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju
znanja ter napredovanju učencev v devet
letni osnovni šoli

3.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami

4.

Pravilniki
Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
(Ur.l. RS, št. 61/2005, 63/2006)
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni
šoli
(Ur.l. RS, št. 63/2006)
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika
v osnovni šoli
(Ur.l. RS, št. 53/2006)
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni
šoli
(Ur.l. RS, št. 67/2005, 64/2006)
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole
(Ur.l. RS, št. 75/2005, 73/2006)
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in
osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
(Ur.l. RS, št. 75/2005, 85/2006)
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
(Ur.l. RS, št. 65/2005, 64/2006)
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v osnovni šoli
(Ur.l. RS, št. 29/1996, 64/2003, 65/2005, 64/2006)
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni
dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z
italijanskim učnim jezikom
(Ur.l. RS, št. 35/2006)
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
(Ur.l. RS, št. 61/2005, 63/2006)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/
Predpisi lokalnih
skupnosti
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
• Ledni delovni načrt
programskih
dokumentov
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih, zakonodajnih in drugih postopkov
/
Vrste postopkov, ki jih
vodi organ

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
1. 1. Evidenca učencev osnovne šole
2. 2. Evidenca otrok vpisanih v vrtec

3. Evidenca učencev ki potrebujejo
svetovanje in pomoč
4. 4. Kadrovska evidenca

3.

Op.: Evidence od št. 1 do 4 vodi OŠ Bovec, vendar niso
javne. Podatki iz njih so dostopni upravičencem v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Zgoraj navedene evidence temeljijo na Zakonu o
organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakonu o osnovni šoli, Zakonu o delovnih razmerjih
5. 10. Evidenca inventarizicacije knjižničnega
gradiva
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
/
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij –
sledijo razčlenjenemu
/
opisu delovnega
področja organa
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do
posameznih sklopov
informacij:

Dostop prek spleta:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
Fizični dostop:
Na lokaciji Osnovne Šole Bovec, Trg golobarskih žrtev
17, 5230 Bovec, ali po telefonu: 05/38-41-540.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih
najpogosteje zahtevanih
informacij oziroma
tematskih sklopov
(samodejno generiran
seznam, ki ga določa
povpraševanje po
posamezni informaciji)

