
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV OŠ JURŠINCI, 27. 9. 2022 
 
Prisotnost: glej listo prisotnosti 
                  
Opravičeno odsotni: Doroteja Prejac in Mitja Vesenjak 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje. 
2. Pedagoško poročilo za šolsko leto 2021/2022. 
3. Predstavitev in sprejem LDN za šolsko leto  2022/2023. 
4. Obravnava in sprejem Pravila Hišnega reda. 
5. Obravnava in sprejem Pravila Šolskega reda. 
6. Pobude in predlogi. 

 
 
 
K 1 Ga. predsednica je pozdravila navzoče, predstavila dnevni red in prebrala zapisnik zadnje 
seje.     
 
Člani SS so soglasno potrdili zapisnik zadnje seje.   
 
K 2 G. ravnatelj je podal Pedagoško poročilo za šol. leto 2021/2022 (priloga). 
 
Povedal je, da je šolsko leto 2021/2022 zaznamovala epidemija Covid, še posebej januar, saj je 
bila šola od 24. 1. do 28. 1. 2022 zaprta.  
 
G. ravnatelj je povedal, da 2 učenca ponavljata razred. 
 
V letno šolo v naravi so šli vsi učenci 5. razreda. Ena šola v naravi je obvezna.  
Ga. predsednica je vprašala za NPZ, ker smo pod povprečjem. G. ravnatelj je povedal, da smo 
sprejeli ukrepe za izboljšanje in da bo preveril za nazaj ter da se gibljejo rezultati okrog 
državnega povprečja. Rezultate glede sprejetih ukrepov bomo videli pri naslednjih NPZ. 
Analiza je bila narejena junija.  
Ukrepi so se predstavili na konferenci avgusta in ugotovili so, kje morajo učitelji dati večji 
poudarek.  
 
K 3 G. ravnatelj je predstavil LDN (priloga). 
 
Povedal je, da sta se renovirali dve učilnici ter da je dogovor z občino, da se sanira streha na 
telovadnici. 
Izvedla se je letna šola v naravi.  
Strunjan je dražji, Hrvaška je cenejša. Spremljevalca šole v naravi bosta ocenila, kateri kraj je 
bolj primeren za šolo v naravi. V naslednjih dneh bodo starši dobili informacije za zimsko šolo 
v naravi.  
 
Ga. predsednica je povedala, da se za nadarjene otroke nameni premalo časa. 
G. ravnatelj je povedal, da je na razpolago 6.5 ure. Polovico ur se nameni za nadarjene za 
tekmovanje, polovica pa za pomoč. Ga. predsednica je povedala, da je premalo časa za pripravo 
na tekmovanje.  



Ga. Zlatka Knez Holc je povedala, da se do sedaj z nadarjenimi ni veliko delalo.  
Vprašali so za status športnika. 
G. ravnatelj je povedal, da imajo učenci s statusom športnika možnost prilagoditve šolskih 
obveznosti.   
Ga. Nataša Žajdela Lah je pohvalila učiteljico Lidijo Kodrič Kmet, ker se je z učenci za 
zgodovinsko tekmovanje zelo potrudila in pomagala. 
Za ostala tekmovanja pa je potrebno otroke bolj vzpodbujati in pripravljati. 
 
K 4 G. ravnatelj je predstavil Pravila Hišnega reda, ki je bil posodobljen. 
 
K 5 Posodobljena so bila tudi Pravila šolskega reda, saj se nasilje v šolah povečuje. Pri 
preureditvi Pravil šolskega reda je sodeloval ves učiteljski zbor in je bil končan avgusta.  
Maja je bil incident, za kar se je izrekel vzgojni opomin, ampak ga je odvetnik zavrnil in je 
zadeva padla. Izdati smo morali novi opomin.  
Medvrstniško nasilje se stopnjuje tudi v nižjih razredih, je povedal g. ravnatelj, ter da moramo 
vsi skupaj delati na tem. 
Po treh izrečenih vzgojnih ukrepih se lahko učenca prešola. Potrebno se je pogovarjati s starši. 
 
G. ravnatelj je povedal, da smo pristopili k 4 letnemu mednarodnemu projektu. 
 
 Psihosocialna podpora in preventiva proti nasilju: 
- 18 delavnic za razrede 
- 1 ali 2 predavanji za starše 
- 1 predavanje za učitelje. 
 
G. ravnatelj je povedal,  da imajo vsak ponedeljek zjutraj srečanje z učiteljskim zborom. 
Vsi razredi so se pogovarjali o medvrstniškem nasilju – celovito bomo delali z vsemi deležniki: 
učenci, starši in učitelji.  
Starši so povedali, da bi morali imeti učitelji in ravnatelj več pristojnosti  in večjo avtoriteto kot 
jo imajo.    
Ga. predsednica je povedala, da je bilo prisotno tudi psihično nasilje in posledica tega je izpis 
iz šole. Že prejšnje šolsko leto so imeli težave, katere so skušali reševati. Tudi g. ravnatelj se je 
pogovarjal s starši. Ko so imeli dogovor za soočanje s starši, ni prišlo do tega, saj se je že 
izpisala. 
 
G. ravnatelj je povedal, da zaznavamo večje število medvrstniškega nasilja v nižjih razredih. 
Ga. Zlatka Knez Holc je predlagala, da bi preko Lopolisa sporočali staršem, da bi lahko takoj 
videli in reagirali, če otroka ni v šoli. 
E-asistent ima možnost vpogleda, vendar je plačljiv. 
G. ravnatelj je povedal, da ima učiteljica Aleksandra Sankovič veliko dela z učenci  9. r. in da 
takoj odreagiramo, ko se kaj pripeti.   
Tudi starši bi se doma morali več pogovarjati z otroki.        
G. ravnatelj je povedal, da je vesel, da je uspel urediti avtobusne prevoze, časovnico pa je 
naredila Arriva.  
  
 
 
Zapisala:                                                                                  Predsednica Sveta staršev: 
Helena Bezjak                                                                         Vesna Krampelj  


