GIMNAZIJA ŠIŠKA
Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki
Naziv organa:
Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga

Gimnazija Šiška
Dejan Rudolf, ravnatelj
23.10.2019
23.10.2019
https://www.gimnazija-siska.si/
tiskana verzija na sedežu šole

2. Kratek opis delovnega področja
•
•

srednješolsko splošno izobraževanje
vzgojni program dijaških domov

3. Notranje organizacijske enote
• šola (01/500-78-00)
• dijaški dom (01/500-78-04)
• prehrana (01/500-78-21, odjava malice 01/500-78-22)
4. Organigram
povezava
5. Odgovorne osebe
ravnatelj: Dejan Rudolf
predsednik sveta zavoda: Miha Kolarič
predsednica sveta staršev: Darja Golob
6. Kontaktni podatki osebe za posredovanje informacij javnega značaja
Dejan Rudolf, ravnatelj, dejan.rudolf@guest.arnes.si
7. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov s področja delovanja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o gimnazijah
Zakon o maturi
Pravilnik o normativih in standardih
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
Šolska pravila Gimnazije Šiška
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
Pravila ocenjevanja Gimnazije Šiška
Domska pravila

Uradni list
EUR-Lex
8. Seznam predlogov predpisov
e-demokracija
9. Programski dokumenti
Letni delovni načrt
10. Dokumentacija s področja javnega naročanja
Objava na portalu javnih naročil
11. Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

evidenca dijakov prijavljenih za vpis v šolo
evidenca dijakov vpisanih v šolo
osebni listi dijakov (šola)
matična knjiga
evidenca o splošni maturi
evidenca o izpitih dijakov
evidenca dijakov prijavljenih za vpis v dijaški dom
evidenca dijakov vpisanih v dijaški dom
osebni listi dijakov (dijaški dom)
evidenca o plači zaposlenih
evidence zaposlenih delavcev (personalne mape)
soglasja staršev za vodenje evidenc
evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja
evidenca dijakov naročenih na šolsko prehrano
evidenca izdanih dijaških izkaznic
evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju
evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijakov
evidenca članov sveta staršev
evidenca članov sveta zavoda
evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja in evidenca o
usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

12. Opis načina postopka za dostop do informacij javnega značaja
Željo nasloviti preko naslova elektronske pošte: gimnazija.siska@guest.arnes.si

Dejan Rudolf, ravnatelj

