KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
I.

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

OSNOVNA ŠOLA IVANJKOVCI
Ivanjkovci 71 a, 2259 Ivanjkovci
Tel.: 02 713 80 47, www.os-ivanjkovci.si
e-pošta: o-ivanjkovci.mb@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba: Nada Pignar, prof. RP, ravnateljica
Datum izdelave kataloga: 06.01.2006
Datum zadnje spremembe: 3. 9. 2020
Dostopna kataloga:
- spletna stran
- v fizični obliki

II.

http:// www.os-ivanjkovci.si
v tajništvu zavoda od 7. do 15.00 ure

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA,
S KATERIMI RAZPOLAGAMO

1 PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA
KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA
Osnovna šola Ivanjkovci je javni zavod, ki je bila ustanovljena z odlokom občine Ormož dne
01.01.1995. Ustanovljen je bil za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti osnovne šole
naslednjega šolskega okoliša Cerovec Stanka Vraza, Hujbar, Ivanjkovci, Libanja od hišne
številke 1 do 3 in od 28 naprej, Mihalovci, Mali Brebrovnik, razen h. št. 18 do 33, Pavlovski
Vrh od h. št. 1 do 40, Veličane, Svetinje, Žerovinci, Strezetina, Stanovno, Trstenik, Lahonci in
Svetinje.
Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:
- pouk po predmetniku in učnem načrtu za osnovno šolo;
- praktično delo in druge oblike vzgojnega dela z učenci;
- samostojno delo učencev in drugih;
- organizirano varstvo vozačev in rekreacija učencev;
- priprava malice za učence;
- poklicno svetovanje in druge oblike dela z učenci;

oddaja šolskih prostorov za športno-rekreativno dejavnost v soglasju
z
ustanoviteljem.
V sestavi zavoda deluje za izvajanje programa za predšolske otroke Vzgojno izobraževalna
enota Ivanjkovci.
Osnovna šola Ivanjkovci si prizadeva za optimalni razvoj učenčevih/otrokovih potencialov
in za sistematično pridobivanje splošnih in posebnih znanj; pri tem poskušamo upoštevati
individualne razlike v hitrosti in načinu razvoja za učenje. Z interdisciplinarnim delom učence
navajamo na vse življenjsko učenje ter s pomočjo zunanjih institucij nakazujemo poti do
znanja. Svoje delo primerjamo, evalviramo, nadgrajujemo, vključeni smo v program Zdrave
šole in Eko šole. Pridobili smo status subvencioniranja šolskega mleka iz Evropske unije,
pomagali pri izdaji pesniške zbirke učenca Iva Vebra z naslovom Moj svet ter izdajamo šolski
časopis Palma.
V šolskem letu 2020/21 poučuje na šoli 19 pedagoških delavcev zaposlenih na naši šoli, 1
strokovna delavka dopolnjuje svojo obvezo na drugi šoli, 4 strokovni delavci dopolnjujejo
svojo obvezo na naši šoli šolah. V vrtcu je zaposlenih 8 pedagoških delavcev in vsi skupaj si
prizadevamo, da učenci/otroci pridobijo čim več znanja in vzgoje, ki jim omogoča vertikalno
napredovanje.
-

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE

Ustanovitelj
OBČINA ORMOŽ
Javni zavod
OŠ IVANJKOVCI
SVET ZAVODA

Svet staršev
osnovne šole

VZGOJITELJSKI
ZBOR

UČITELJSKI ZBOR

RAVNATELJICA

svetovalna služba

knjižnica

tajništvo

strokovni aktivi

tehnično osebje

računovodstvo

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki
in strokovni aktivi.
1. ORGANI ZAVODA
SVET ŠOLE
RAVNATELJICA
POMOČNICA RAV. V VRTCU PRI ŠOLI
SVET STARŠEV

________________ – predsednica
Nada Pignar
Tina Turin Puklavec
Mojca Cerovič Ostrc – predsednica

1.1 STROKOVNI ORGANI
UČITELJSKI ZBOR
RAZREDNIKI

Učiteljski zbor OŠ Ivanjkovci
1. a Andreja Žinko

2. a Andreja Kociper
3. a Klavdija Petrovič
4. a Maja Novak
5. a Saša Veler
6. a Stanka Črček
7.a Boštjan Rajh
8 a Brigita Fridl
9. a Marija Pfajfar
ODDELKI V VRTCU

1. starostno obdobje – heterogeni oddelek
KORENJAKI
Milena Školiber, Lidija Janežič
1. starostno obdobje – homogeni oddelek
DOBROVOLJČKI
Mihaela Vočanec/ Karmen Žula, Barbara Mavrič
2. starostno obdobje – heterogeni oddelek
RAZISKOVALCI Mihelca Vajda, Barbara Mar
2. Starostno obdobje -heterogeni oddelek
USTVARJALCI (polovični oddelek)
Darinka Tinko

Za zagotavljanje sočasnost: Maša Rajh

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Vsak oddelek od 1. do 9. razreda ima
oddelčni učiteljski zbor.

Podatki se nahajajo v dokumentaciji posameznega razreda in jo posredujejo razredniki
razreda. Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku.
STROKOVNI AKTIVI

Aktiv razrednih učiteljev
Vodja: Klavdija PETROVIČ
Aktiv naravoslovnih in družboslovnih
učiteljev
Vodja: Zdenka RAKUŠA
Aktiv učiteljev podaljšanega bivanja
Vodja: Tanja ZELENIK
Pomočnica ravnatelja v vrtcu pri šoli: Tina
Turin Puklavec
Tim strokovnih delavk v vrtcu

Strokovne aktive sestavljajo strokovni delavci posameznega področja, ki se med seboj še
vertikalno povezujejo po predmetih.
2 KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA PRIDOBIVANJE INFORMACIJ

PRISTOJNA OSEBA

Ravnateljica:
Nada Pignar, prof.
Tel.: 02 713 80 46
e- pošta: o-ivanjkovci.mb@guest.arnes.si
nada.pignar@guest.arnes.si

3 PREDPISI Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA
a)
b)
c)
d)

državni register predpisov,
šolstvo,
šport,
predpisi EU (Šolska shema, Pogum).

4 SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV
5 SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV
a)
b)
c)
d)
e)
f)
6
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Vizija šole in vrtca
LDN (vrtec, šola)
Razvojni načrt
Izvedbeni načrt NPZ-a,
Operativni načrt ŠS, Eko šole, Zdrave šole
Letne priprave učiteljev, ostalih strokovnih delavcev in vzgojiteljic.

SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONSKIH POSTOPKOV
Pravila OŠ Ivanjkovci (30. 08. 2018)
Akt o sistemizaciji delovnih mest OŠ in vrtec Ivanjkovci (3. 9. 2020)
Navodila za oddajo naročil male vrednosti
Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov OŠ Ivanjkovci
Pravila o financiranju šole v naravi
Pravilnik o delovnem času
Pravilnik o postopkih in ukrepih zbiranja in varovanja osebnih podatkov
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov enote vrtca Ivanjkovci (16. 10.2012)
Pravilnik o kriterijih in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti strokovnih delavcev
Pravilnik o kriterijih in merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti tehničnih delavcev
Hišni red, avgust 2020
Vzgojni načrt (31.08.2020)
Pravila šolskega reda OŠ Ivanjkovci (31.08.2020)
Pravila šolske prehrane OŠ Ivanjkovci
Načrt integritete (junij, 2020)
Pravila šolskega sklada (3. 04. 2014)
Klasifikacijski načrt (17. 6. 2015)
Razvojni načrt
Načrt požarne varnosti in požarne ogroženosti OŠ in vrtca Ivanjkovci (18.02.2020 –
vrtec, 22.04.2016)
t) Načrt varnih šolskih poti (1.09.2020)

7 SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI RAZPOLAGA ZAVOD
7.1 Splošne evidence
a)
b)
c)
d)
e)

Evidenca zaposlenih delavcev;
Evidenca o plači zaposlenih;
Evidenca o poškodbah pri delu;
Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja;
Evidenca o izobraževanju, usposabljanju in preverjanju znanja iz varnosti pri delu in
požarne varnosti.
7.2 Osnovna šola
a) Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in o njihovih starših;
b) Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah;
c) Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfološke značilnosti učencev;
d) Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje.
7.3 Vrtec
a) Evidenca vpisanih otrok in evidenca vključenih otrok,
b) Evidenca plačil staršev,
c) Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč in
d) Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev in državnega proračuna
8 SEZNAM DRUGIH INFORMATIVNIH ZBIRK PROGRAMOV
a) Vpis učencev v SŠ in NPZ
b) aAsistent
c) Oskrbnine vrtec
9 SEZNAM POMEBNIH VSEBINSKIH SKLOPOV DRUGIH INFORMACIJ
a)
b)
c)
d)
e)

Publikacija za šolo in vrtec
OR poročilo
Urnik
šolski časopis – Palma
Šolski koledar

III. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
OPIS DOSTOPA

http:// www.os-ivanjkovci.si
tajništvo od 7.00 do 15.00 ure na sedežu šole

IV. IV. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA
1.
2.
3.
4.

število učencev po razredih,
število zaposlenih,
šolski koledar,
informacije o javnih naročilih

