1. Osnovni podatki o katalogu
OSNOVNA ŠOLA Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Renče, Trg 31
Naziv zavoda:

5292 Renče
telefon: 05 39 858 00 fax: 05 39 858 19

Odgovorna
uradna oseba

Bogomir Furlan, univ.dipl.spec.ped., ravnatelj
tel.: 05 39 858 03
bogomir.furlan@guest.arnes.si

Datum prve
objave kataloga

18. 2. 2005

Datum zadnje
spremembe
Katalog je
https://www.ip-rs.si/i
dostopen na
spletnem naslovu
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi
zavod razpolaga
2.a Podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis
delovnega
področja
zavoda

osnovnošolsko izobraževanje in predšolska vzgoja

Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuše Renče,
Trg 31, 5292 Renče
tel.: 05 39 858 00
e-naslov: oslbbr@os-rence.si
Podružnična osnovna šola Bukovica
Bukovica 44, 5293 Volčja Draga
Enote zavoda tel.: 05 39 551 05
e-naslov: pos-bukovica@os-rence.si
Vrtec Renče
Trg 31, 5292 Renče
tel.: 05 39 858 04
e-naslov: vrtec-rence@guest.arnes.si

Vrtec Bukovica
Bukovica 44, 5293 Volčja Draga
tel.: 05 39 551 04
e-naslov: vrtec-bukovica.rence@guest.arnes.si
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna
Bogomir Furlan, ravnatelj
oseba
Renče, Trg 31, 5292 Renče
tel.: 05 39 858 03
bogomir.furlan@guest.arnes.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja
zavoda
Notranji
• Akt o ustanovitvi
predpisi
• Pravila zavoda
• Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
• Pravilnik o računovodstvu
• Pravilnik o nabavi, uporabi in hranjenju pečatov
• Pravilnik o popisu

Pravilnik o uvedbi in uporabi signirnega načrta

Poslovnik o delu Sveta zavoda

Ukrepi za zaščito zaposlenih pred nadlegovanjem

Pravila šolskega sklada

Vzgojni načrt Osnovne šole Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče

Pravila šolskega reda

Poslovnik o delovanju sveta staršev OŠ Renče

Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj, diplom in
nagrad

Pravila šolske prehrane

Osnovne in merila za dodeljevanje socialne pomoči iz
sredstev šolskega sklada Osnovne šole Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče

Pravila o dolžnostih delavcev šole in vrtca v zvezi s
sprejemanjem daril

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Državni
• Povezava na državni register predpisov
predpisi
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam
Povezava na Letni delovni načrt
programskih
Povezava za finančni in kadrovski načrt
dokumentov
2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam
evidenc

SPLOŠNO

Katalog evidence o zaposlenih delavcih

Katalog evidence o stroških dela

Katalog evidence o izrabi delovnega časa

Katalog evidence preventivnih zdravstvenih pregledov

Katalog evidence o usposabljanju za varno delo in
preizkusih praktičnega znanja
Katalog evidence o usposobljenosti delavcev za

varstvo pred požarom

Katalog evidence videoposnetkov

Katalog evidence vstopov in izstopov

Katalog evidence izvajalcev del po delovršnih
pogodbah
ŠOLA

Katalog zbirke podatkov o učencih, vpisanih v osnovno
šolo, in o njihovih starših
Katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev,

izdanih spričevalih in drugih listinah

Katalog zbirke podatkov o gibalnih sposobnostih in
morfoloških značilnostih učencev

Katalog zbirke podatkov o učencih, ki potrebujejo
pomoč oziroma svetovanje
VRTEC

Katalog evidence vpisanih in vključenih otrok

Katalog evidence plačil staršev

Katalog evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje
oziroma pomoč

Katalog evidence upravičencev do sofinanciranja
plačil staršev iz državnega proračuna

2.f Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi
• Urnik
informacij
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do
Dostop prek spleta:
posameznih sklopov
Katalog je dostopen na spletnem naslovu
informacij
https://www.ip-rs.si/i

