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1.

Vnos podatkov V aplikaciji OR porocilo in Sistemizacija za
solsko leto 2015/2016

Vnos podatkov 0 obsegu in vsebini vzgojno-izobrazevalnega
dela v osnovnih
solah 5 prilagojenim izobrazevalnim programom (OR porocilo) za solsko leto
2015/2016

Do aplikacije »OR porocilo« dostopate preko portala
»Aplikacije« izberete »OS in OSPP OR Porocilo«.

MIZS.

Po uspesni

prijavi v rubriki

Z vnosom podatkov lahko zacnete 1. 9. 2015, vnos pa bo mozen do vkljucno 28. 9. 2015.
Po 28. 9. 2015 bo mozno podatke samo pregledovati,
administratorja na MIZS.

spreminjati

pa Ie s posredovanjem

Novosti v solskem letu 2015/2016
•
OPB:
Podatek 0 obsegu podaljsanega bivanja v solskem letu 2015/2016, za katerega yam je
ministrstvo poslalo obvestilo, smo ze vnesli v OR porocilo. Sole, ki bodo uspele organizirati
podaljsano bivanje z manjsim bbsegom ur, podatek ustrezno popravijo v OR porocilu,
povecevanje obsega podaljsanega bivanja v OR porocilu pa ni dovoljeno.

V primeru tezav se lahko obrnete na g. Romana Prebila na telefonsko st. 01 4005652
e-poste roman.prebil@gov.si

ali preko

2.

Sistemizacija

delovnih mest za solsko leto 2015/2016

Osnova za izracun normativne sistemizacije je vneseno OR porocilo. Normativna sistemizacija
se glede na stanje podatkov v OR porocilu izracunava dnevno (ob 23.00), lahko pa jo za vasa
solo izracunate kadarkoli 5 klikom na gumb »Izracunaj sistemizacijo« ki se nahaja na zacetku
aplikacije Sistemizacija.

la vsak vnos specifik

V aplikacijo je potrebno vnesti tudi obrazlozitev.
potrebno vnesti tudi spremljevalce gibalno oviranih ucencev!

V polje »Specifike« je

Pravilnost podatkov sistemizacije delovnih mest in vnose v program Kpis preverjajte v aplikaciji
»Primerjava Kpis - Sistemizacije«.
Podatke lahko preverite naslednji dan po izracunu
sistemizacije.
Vnos specifik v predlog normativne sistemizacije bo mogoc od 7. 9. 2015 do vkljucno 1. 10.
2015.
Po tem datumu bo mozno podatke samo pregledovati, spreminjati pa Ie s
posredovanjem administratorja na MIZS.

Postopek kontrole sistemizacije delovnih mest in vnosa specifik
•
•

•

•
•

•
•

Po vstopu na stran »Vnos specifik« se izpisejo normativni izracuni delovnih mest za
vsako delovno mesto posebej,
na zgornji desni strani je izrisan tiskalnik z pripisom »Izpis predloga sistemizacije«. S
klikom na to povezavo se yam v novem oknu odpre normativna sistemizacija prirejena
za kontrolo izracunov (izpis ur in delitev) in dodanimi polji za predhodno rocno
vpisovanje - zbiranje specifik. To stran natisnite na papir za lazjo kontrolo izracunov in
zbiranje specifik,
ko imate vse podatke zbrane, ponovno vstopite v aplikacijo in na strani »Vnos specifik«
vnesete prej rocno zbrane podatke. Vsako vpisano specifiko morate v polju
»Utemeljitev« na spodnjem delu strani OBVElNO
utemeljiti oz. navesti stevilko in
datum soglasja MilS k omenjeni specifiki. Specifik, ki predhodno niso bile odobrene
s strani MIZS in specifik brez utemeljitve, ne bomo upostevali,
vnesene podatke obvezno potrdite 5 klikom na gumb »Potrditev«, da se podatki
dejansko zapisejo v bazo,
ze vnesene in potrjene specifike je mozno spreminjati in dopolnjevati do datuma, ko je
Sistemizacija odprta za vnos. Po tem datumu lahko podatke samo pregledujete oz.
popravljate 5 posredovanjem administratorja na MilS,
stevilo sistemiziranih delovnih mest ucitelja v oddelkih podaljsanega bivanja bomo
vnesli na MilS v prvih dneh septembra,
kot specifiko vnesete tudi delovno mesto ucitelja DSP za ucence s posebnimi
potrebami in spremljevalce gibalno oviranih ucencev.

Opozorilo
o
o

V polja "specifike" vnesete delez delovnega mesta in ne ure!
Vnesene specifike program pristeva oz. odsteva od normativnega
sistemizacije.

Priporocamo yam, da obrazlozitve specifik, zaradi vase evidence,
Word-u in napisani tekst kopirate v polje za vnos obrazlozitev.

izracuna

najprej napisete

..---
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