
 

 

GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA 
Dijaška šolska skupnost 
 
Zapisnik 2. seje UO DŠS v šolskem letu 2011/2012, ki je bila 9. septembra 2011 ob 13.00 uri v 

učilnici 157 Gimnazije Škofja Loka  

Prisotni: predstavniki UO DŠS, mentorica DŠS Tanja Gartner, prof., Saša Suljanovid Bogataj, šolska 

svetovalna delavka, Ana Prevc Megušar, pomočnica ravnatelja, Jože Bogataj, ravnatelj  

Dnevni red: 

1. Pozdrav ravnatelja 

2. Predstavitev LDN, Pravilnikov in programov OIV za šolsko leto 2011/2012  

3. Predstavitev skladov 

4. Nova šolska oprema 

5. Delo z nadarjenimi 

6. LDN  Dijaške skupnosti Gimnazije Škofja Loka 

 

K točki 1 

Ravnatelj Jože Bogataj pozdravi vse prisotne in jim na kratko razloži samo delovanju šolskega 

parlamenta, Dijaške Šolske Skupnosti in njenega upravnega odbora. Poudari, da je njegov interes in 

tudi interes profesorskega zbora sodelovanje med dijaki in učitelji, ker le to lahko pripelje, da se 

lahko dosežejo skupni cilji. 

 

K točki 2 

Ravnatelj je predstavnikom OU Dijaške skupnosti predstavil najpomembnejše elemente Letnega 

delovnega načrta za 2011/2012. Obenem se dijake ponovno seznani s pravilniki v tem šolskem letu: 

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, Pravilnik o šolskem redu ter o šolski prehrani. Vse 

omenjeno so dijaki dobili tudi v brošuri Obvestila dijakom 1. 9. 2011. Posebej smo pregledali šolska 

pravila.  Predstavil je tudi program OIV, o katerem prvi letniki še niso dovolj seznanjeni. Program OIV 

je objavljen tudi na šolski spletni strani, med drugim vključuje predstave, športne dneve, kulturne 

dneve … Posebej se poudari tudi zadnje petke pred počitnicami, ko se na šoli izvaja razne delavnice v 

okviru programa Vzgoja za mir, družino in nenasilje. 

 

K točki 3 

Ravnatelj predstavi sklade in pri šolskem skladu poudari, da ga ni obvezno plačevati, vendar ga še 

vseeno plačuje premalo dijakov. 

 

K točki 4 

Ravnatelj pove, da so bile v tretjem nadstropju prenovljene nekatere učilnice. 

 

K točki 5 

Šolska psihologinja Saša Bogataj Suljanoviddelo z nadarjenimi dijaki in pove tri kriterije, po katerih se 

določa nadarjene dijake. 

 

 

 



 

 

K točki 5 

 

Dijaki smo tudi sestavili okviren LDN dijaške skupnosti. Takoj na začetku šolskega leta, v mesecu 

septembru nas čaka fazaniranje (prvi sestanek je že bil). V mesecu oktobru bomo skušali izvesti 

katerega od turnirjev  odbojka in tenis..če bo to mogoče. V mesecu novembru, drugi teden v 

novembru, nas čakajo volitve za predsednika DŠS Gimnazije Škofja Loka. Tako kot vsako leto nas bo 

meseca decembra obiskal Sveti Miklavž. Vsako leto, če je bilo mogoče,  smo organizirali tudi »pustno 

rajanje« in izbirali najboljšo pustno masko. Letošnje leto je pust med zimskimi počitnicami, tako da 

bomo o pusto še govorili. Z študentsko organizacijo oziroma Rdečo ostrigo bomo skušali organizirati 

dijaški ples. V maju bomo organizirali  turnir v nogometu, odbojki in tenisu (slednja dva še pod 

vprašajem). Sigurno pa bo organiziran turnir v nogometu. Skupaj s študentsko organizacijo bomo 

organizirali  živ žav. 

 

Sestanek OU DŠS se je zaključil ob 14.00 uri. 

 

Škofja Loka, 11. SEPTEMBER 2011  

 

Sestanek sta  vodila Jože Bogataj, ravnatelj Gimnazije Škofja Loka in Laura Žavbi, predsednica DŠS. 

 

Zapisnik napisal: Tilen Albreht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


