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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
GIMNAZIJE PTUJ

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Izdajatelj: Gimnazija Ptuj, Volkmerjeva cesta 15, 2250 Ptuj
Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: ravnatelj Boštjan Šeruga
Datum prve izdaje kataloga: 6. 12. 2017
Katalog je dostopen na spletni strani Gimnazije Ptuj: www.gimptuj.si
Druge oblike: tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na naslovu Volkmerjeva cesta 15,
Ptuj
Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije:
- ravnatelj, Boštjan Šeruga
Spletna pošta: bostjan.seruga1@guest.arnes.si
Telefon: 02 748 28 10

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU
1. SPLOŠNO
Javni zavod Gimnazija Ptuj je bil ustanovljen na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno- izobraževalnega zavoda Gimnazija Ptuj, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije
na 28. seji 24. maja 2001.
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Ptuj je Republika
Slovenija. Ustanoviteljske pravice uresničuje Vlada Republike Slovenije.
Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda je Gimnazija Ptuj.
Sedež šole je na Ptuju, Volkmerjeva cesta 15.
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Gimnazija Ptuj vodi ravnatelj Boštjan Šeruga, profesor
zgodovine in sociologije.
Pomočnica ravnatelja je Slavica Bratuša, profesorica nemščine in dipl. etnolog.
Organi šole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

svet šole (13 članov, predsednica Simona Kokol),
svet staršev (predstavniki oddelčnih skupnosti, predsednik Borut Fekonja),
učiteljski zbor,
oddelčni učiteljski zbori,
razredniki,
strokovni aktivi.

____________________________________________________________________________________________________
Gimnazija Ptuj je vpisana pri Okrožnem sodišču Ptuj, vložna številka 10972500,
matična številka 1636855000, davčna številka 31808093, transakcijski račun 01100-6030725840

Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva cesta 15
2250 Ptuj
Slovenija
+386 (0)2 748 28 10
+386 (0)2 748 28 28
www.gimptuj.si
info@gimptuj.net

Gimnazija Ptuj je bila ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se
opravlja kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki
jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in
izobraževanjem, ki jih lahko opravlja, so določene s posebnim sklepom.
S področja javne službe šola opravlja delo na naslednjih področjih:
•
•

 srednješolsko splošno izobraževanje,
 dejavnost knjižnic.

2. DELOVNO PODROČJE
Vzgoja in izobraževanje na področju srednješolskega izobraževanja

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI
RAZPOLAGA
1. Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljavo za
področje delovanja zavoda:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si
- Uradni list RS: www.uradni-list.si
- Državni zbor: www.dz-rs.si
- Eu portal: http://europa.eu
- Mestna občina Ptuj: www.ptuj.si
- Zavod RS za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si
- Zavod za šolstvo: https://www.zrss.si
- Državni izpitni center: www.ric.si
2. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanje zavoda
- Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (do vsakega 30.
septembra za tekoče šolsko leto);
- Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu
(do 30. septembra za vsako preteklo šolsko leto);
- Finančni plan zavoda za posamezno leto (do vsakega 28. februarja za
tekoče leto);
- Letno poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov in dohodkov z
obrazložitvijo,... do vsakega 28. februarja za preteklo leto).
3. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod
Zavod ne vodi oziroma ne upravlja z javno evidenco.
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4. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Zavod vodi informatizirano zbirko podatkov Centralna evidenca udeležencev VIZ.
5. Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja

-

Ustanovitveni akt zavoda – SKLEP o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Gimnazija Ptuj« (24. maj 2001)
Poročilo o delu Gimnazije Ptuj za šolsko leto 2016/2017 in pretekla leta
Letni delovni načrt Gimnazije Ptuj za šolsko leto 2017/2018 in pretekla leta
Finančno poročilo šolskega sklada 2016 in pretekla leta
Plan dela šolskega sklada za 2017
Šolska pravila Gimnazije Ptuj (26. september 2017)
Poslovnik Sveta Staršev Gimnazije Ptuj (5. november 2008)
Sklepi Sveta staršev
Statut Dijaške skupnosti Gimnazije Ptuj (16. januar. 2017)
Poročilo o delu Dijaške skupnosti Gimnazije Ptuj
Pravila šolske prehrane (6. oktober 2015)
Pravilnik o šolskem redu
Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
Prebliski za šolsko leto 2016/2017 in pretekla leta

6. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
Podatki o pomebnejših dogodkih v zavodu:
- Dan zavoda (šole): 29. september 2017
- Projektni teden: 20. – 22. december 2017
- Prešernijada: 7. februar 2017
- Informativni dan: 9. in 10. februar
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IV. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA
1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se
nahajajo informacije javnega značaja:
Za brskanje po naših spletnih straneh lahko uporabljate kateri koli brskalnik.
2. Opis »fizičnega« dostopa
- na naslovu zavoda: Volkmerjeva cesta 15, Ptuj
- uradne ure: vsak dan od 9:00 do 12:00 ure
- v tajništvu zavoda
- pri osebi za sprejem: ga. Sonji Hliš
3. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami:
- v zgradbi Gimnazije Ptuj, na naslovu Volkmerjeva cesta je dostop za
gibalno ovirane (dostop z invalidskimi vozički) možen preko glavnega
vhoda, kjer se nahaja dvigalo s pomočjo katerega se lahko pride do
tajništva

Ravnatelj:
Boštjan Šeruga
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