
                Zapisnik seje Sveta  zavoda  -  29. 9. 2022 
 
 
Prisotnost: (glej listo prisotnosti) 
Opravičeno odsotni: Ivan Toplak 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje. 
2. Predstavitev in sprejem pedagoškega poročila za šol. l. 2021/2022. 
3. Predstavitev in sprejem LDN šole in vrtca za šol. L. 2022/23. 
4. Obravnava in sprejem Hišnega reda. 
5. Obravnava in sprejem Pravil šolskega reda. 
6. Pobude in predlogi. 

 
KT1) Ga. predsednica je pozdravila navzoče in prebrala zapisnik zadnje 
         seje SZ. Člani SZ so zapisnik soglasno potrdili. 
 
KT2) Gospod ravnatelj je podal pedagoško poročilo za preteklo šolsko leto za šolo. 
 
SKLEP: Pedagoško poročilo za šol. l. 2021/2022 se sprejme.   
 
K3) Ravnatelj je predstavil LDN za tekoče šolsko leto za šolo, Tanja Kvar pa LDN za 
vrtec.  
 
Ravnatelj obvesti navzoče o prenovi spletne strani. Spletni strani šole in vrtca bosta 
od sedaj ločeni. 
 
Po razpravi SZ sprejme: 
 
SKLEP: LDN šole se sprejme. 
SKLEP: LDN vrtca se sprejme. 
 
K4) Hišni red šole je bil posodobljen in objavljen na spletni strani šole. Člani SZ na 
predlog dokumenta niso imeli pripomb. 
 
Člani SZ smo sprejeli: 
SKLEP: Hišni red se sprejme v predlagani obliki.  
 
K5) Posodobljena so bila tudi Pravila šolskega reda, ki so bila prav tako objavljena 
na spletni strani šole. 
Pri predstavitvi tega dokumenta je bilo izpostavljeno, da je medvrstniško nasilje v 
porastu. Vključeni smo v 4 letni mednarodni projekt, Psihosocialna podpora in 
preventiva proti nasilju, ki zajema : 
 

- 18 delavnic za razrede; 
- 1 ali 2 predavanji za starše; 
- eno predavanje za učitelje. 

Zaposleni v OŠ Juršinci imamo ničelno toleranco do nasilja. 
 



Po treh izročenih vzgojnih opominih v istem šolskem letu se lahko otroka tudi 
prešola. 
 
Člani SZ smo sprejeli sklep: 
 
Pravila šolskega reda se sprejmejo v predlagani obliki. 
 
K 6) Ravnatelj iz LDN šole izpostavi sanacijo strehe na telovadnici in sanacijo dveh 
učilnic. 
Ga. Tanja Kvar je prenesla zahvalo Gimnazije Ormož glede sodelovanja z vrtcem. 
Avtobusni prevozi so urejeni, časovnico pa je naredila Arriva. 
 
 
Zapisala:      Predsednica  SZ: 
Helena Bezjak         Helena Šoštarič 
 

          
                    


