PREDPISI NA PODROČJU VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA
in
SPLOŠNI AKTI SVETA
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OSNOVNA ŠOLA
















Zakon o OŠ
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju OŠ
izobraževanja
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v OŠ
Pravilnik o vzgojnih opominih v OŠ
Pravilnik o NPZ v OŠ
Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih 9-letne OŠ
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v OŠ
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
izobraževalnem programu OŠ
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o obrazcih javnih listin v OŠ
Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v OŠ

VRTEC

















Zakon o vrtcih
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju
predšolske vzgoje
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem
za namen sofinanciranja plačil staršev
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na
spletno stran MIZKŠ
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor
in opremo vrtca
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje
Sklep o programu za predšolske otroke
Sklep o prilagojenem programu za predšolske otroke
Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev

SPLOŠNI PREDPISI


















Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih
Zakon o javnih naročilih
Zakon o štipendiranju
Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij
Zakon o knjižničarstvu
Zakon o pravilih cestnega prometa
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Pravilnik o potrjevanju učbenikov
Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otrok
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o šolski inšpekciji
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS

















Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v
nazive
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju
vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski prehrani
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne
evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačne
razrede
Pravilnik o dodeljevanju študijske pomoči
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s
področja šolstva
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne
zavode
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne
evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja
Splošni akti sveta – POSLOVNIK (sveta zavoda, sveta staršev)

Hvala za sodelovanje!

