GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA
Dijaška šolska skupnost

Zapisnik 1. seje UO DŠS v šolskem letu 2015/2016, ki je bila 14. oktobra 2015 ob 10.30 v
učilnici 350 Gimnazije Škofja Loka.
Prisotni: Aljaţ Goljat, Leon Tomaţič, Ajda Košorok, Luka Nunar, Rok Gerbec, Zala Koţuh,
Jakob Zarnik in mentorica DŠS Tanja Gartner.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Novi člani in funkcije
Delovni načrt
Sodelovanje s KŠŠ
Razno

1.) NOVI ČLANI IN FUNKCIJE
- Za tekoče šolsko leto DŠS potrebuje podmladek. Dijaki 1. letnikov letos še niso
bili vključeni v delovanje, saj jim DŠS še ni bil predstavljen. Soglasno je bila
sprejeta odločitev, da Jakob Zarnik vsemdijakom 1. letnikov predstavi delo
skupnosti in jih navduši za sodelovanje. Pripravili bomo tudi krajšo PowerPoint
predstavitev.
-

Izglasovali smo tudi nove člane za opravljanje funkcij v DŠS za šolsko leto
2015/2016 (pri vseh funkcijah so vsi prisotni člani s 7 glasovi za in 0 proti).
Predstavniki DŠS so:
- Jakob Zarnik, predsednik
- Aljaţ Goljat, podpredsednik
- Luka Nunar, blagajnikin predstavnik v svetu šole
- Janez Rozman, zastopnik za prehrano
- Zala Koţuh, učbeniški sklad
- Zala Šink, zapisnikar

-

Sestanki DŠS bodo potekali redno (1x – 2x mesečno) ob dogovorjenih urah.
Predsednik bo člane UO DŠS pravočasno seznanil z dnevnim redom in datumom.

2.) DELOVNI NAČRT
- Za tekoče leto je potrebno sestaviti načrt dela DŠSter si zadati tudi nekatere nove
cilje. Nameravamo ohraniti dosedanje dogodke, jih nadgraditi in dodati še kaj
novega.
- V kratkem, se bomo dobili v popoldanskem času in sestavili točnejši načrt. Ta bo
vseboval imena dogodkov, okvirne datume, porabo finančnih sredstev inostale
cilje DŠS.

-

Zapisnike bomo pisali redno in jih objavljali na oglasni deski DŠS v tretjem
nadstropju.

3.) SODELOVANJE S KŠŠ
- Kot je bilo obljubljeno s strani predsednika, letos nameravamo nadgraditi
sodelovanje s KŠŠ-jem. Jakob Zarnik in Aljaţ Goljat sta predstavila poročilo iz
sestanka dijaške sekcije KŠŠ, ki je potekal 7. 10. 2015.Na sestanku je bil podan
predlog, da se organizira druţabni dogodek v decembru, katerega izkupiček bi šel
v sklad Gaudeamus.Drugi predlog je ponuditi dijakom Gimnazije Škofja
Lokanekaj, kar bi jih zanimalo dijake in bi se tega potem tudi udeleţili.
- Člani so se s prvim predlogom strinjali. V zvezi z drugim predlogom smo se
odločili, da izpeljemo anketo za vse dijake Gimnazije Škofja Loka, ki bi nam dala
vpogled v njihove interese in ţelje. Odgovorna: Jakob Zarnik, Aljaţ Goljat.
4.) RAZNO
- Potrebovali bomo nov ţig DŠS, saj je trenutni v slabem stanju in ne ustreza
standardom (velikost). Ţig bomo izbrali in kupili pri primernem ponudniku do
konca novembra.
- Prvi dogodek v letošnjem šolskem letu bo Miklavţevanje, v začetku decembra.
Vzporedno s tem dogodkom bi izpeljali tudi Miklavţev srečolov, ki bi ga
organizirali 3. letniki. Izkupiček bi šel v celoti v sklad Gaudeamus. Idejo nam je
predstavila prof. Irena Florjančič. O poteku akcije se bomo še natančneje
dogovorili z vsemi sodelujočimi.
Sestanek UO DŠS se je zaključil ob 11:10.
Škofja Loka, 14. 10. 2015
Sestanek je vodil Jakob Zarnik, predsednik DŠS.
Zapisnik napisal: Jakob Zarnik

