Zapisnik 4. seje dijaške skupnosti Gimnazije Ilirska Bistrica, 11. 2. 2020

Prisotni so bili predstavniki vseh letnikov gimnazije in programa tehnik računalništva, razen
predstavnici 1. A (opravičeno odsotni):
Mia Valenčič, Katarina Šlosar,

4. AIB

Jan Kastelic, Gašper Kastelic,

3. AIB

Timon Bubnič, Marko Hrenovec, 2. AIB
Marcel Šabec, Matija Tomažič,

4. RIB

Anže Skok

3. RIB

Jan Ožbolt, Martin Prosen

2. RIB (v oddelku sta bila izbrana nova predstavnika)

Luka Žele

1. RIB

Mentorica: Eva Kristan

Dnevni red:
1. Evalvacija božično – novoletne prireditve
2. Aktualno dogajanje na šoli v mesecu februarju
3. Šolska problematika
4. Razno

1. Božično – novoletna prireditev je ocenjena boljše kot lanskoletna. Dijaki se strinjajo, da se ohrani.
Zavrnili so predlog, da je namesto prireditve ogled filma oz. da prireditve sploh ne bi bilo. Želijo, da se
dijaki potrudijo in so kreativni ter sami pripravijo prispevke, s katerimi bodo sodelovali.
2. Aktualni dogodki v februarju:
Informativni dan:
Čiščenje stopnišča, okolice šole (kjer je še potrebno), odstraniti je potrebno novoletne okraske
Poskrbeti je treba za čistočo na šoli. Te stvari naj bi spadale med dolžnosti dežurnega dijaka.
Ker bo na šoli veliko obiskovalcev, naj se dijaki temu primerno obnašajo.
Pustni torek:
Dijaki so vabljeni, da se na pustni torek našemijo (skupinske maske po razredih, ali individualno).
Komisija profesorjev in predstavnikov DS bo izbrala najboljšo masko in jo nagradila.
3. Šolska problematika:
Plačilo fotokopij – če je možno, želijo dijaki plačevati vse fotokopije preko položnic (ne bi več zbirali
denarja v razredu)

Športni dan - dijaki želijo, da poteka športni dan ločeno za dijake IB in dijake Postojne, ter da se
izbere aktivnosti, ki se jih lahko izvede v športni dvorani bližnje OŠ oz. v IB in okolici. Menijo, da je
nesmiselno plačevati avtobusni prevoz do Postojne / Ljubljane, da se za to porabi preveč časa, ter da
je istočasno preveč dijakov vpisanih na eno aktivnost, zato ne pridejo vsi na vrsto (mišljene so
aktivnosti v športni dvorani).
OIV – ekskurzije in dejavnosti naj bi bile bolj privlačne, izpostavili so ekskurzijo v Ljubljano oz. ogled
NUK-a v izpitnem obdobju, ko ogled dejansko ni bil možen in so zato dijaki poslušali samo stvarne
podatke o zgradbi.
Karierna orientacija – dijaki 4. letnika bi želeli dobiti več uporabnih nasvetov, kako v realnem svetu
poiskati delo, kako pridobiti spretnosti, ki so zaželene pri delodajalcih, kako napisati konkretno
prijavo za službo in življenjepis. Želijo si tudi pogovorov z ljudmi, ki delajo v različnih poklicih.
Želijo si nasvetov, kaj dejansko vprašati na informativnih dnevih.
4. Zaradi specifičnih vsebin, za katere potrebujejo zmogljivejše računalnike, bi dijaki 3.R želeli imeti
pouk v uč. 4 (raje kot v uč. 5, 16…) oz. prosijo za zamenjavo s 1. R.

Zapisala: Mia Valenčič, 4. AIB
Mentorica DS: Eva Kristan

