Zapisnik prve seje dijaške skupnosti, 20. 2. 2019
Dnevni red:
1. Nadaljevanje prejšnje seje
2. Program dela šole
3. Razno
Seja je potekala 1. in 2. šolsko uro v sejni dvorani. Prisotnih je bilo 20 predstavnikov
posameznih razredov, ravnateljica in Želko Klačinski.
Ad 1:
Glede »olepšave« šole dijaki predlagajo
- Stranišče pri telovadnici naj bo vedno odklenjeno.
- Velikokrat manjka milo na ženskih straniščih.
- Čistilke naj pustijo uporabo stranišč v ICSTju.
- Papir za brisanje rok na straniščih bi lahko zamenjal avtomatski sušilnik za roke.
- Koše okrog šole naj se popravi – nekaj jih nima dna.
- Klime v prizidku šole ne delujejo pravilno (ali preveč ali premalo).
- Stene na hodnikih bi lahko naredili bolj žive – na njih kaj obesili ali jih porisali. To lahko
naredijo dijaki
- Luč v zgornjem hodniku, pri stranišču za profesorje se neprestano kvari – utripa.
- Stopnice/amfiteater pred šolo bi lahko dijaki pobarvali v različnih barvah.
- Stopnice od buskota do šole naj bodo osvetljene in naj se odstrani železni štrcelj, ki je
nevaren in ničemur ne služi.
- Prostor kjer je fitnes bi lahko preuredili za druge namene. Naprave so namreč stare in
nevarne in jih ne uporabljajo. Dijaki predlagajo antistresno sobo ali pa sobo za počivanje.
- Dijaki predlagajo vitrine v preddverju ali na hodniku proti ICSTju, kjer bi se shranjevali
pokali, priznanja, 4. letniki bi lahko tam pustili nekaj svojega.
- Dijaki podpirajo čistilne akcije (okrog šole) in bi se jih udeleževali, tudi ob sobotah. Prav
tako podpirajo čistične akcije kot alternativni vzgojni ukrep.
- Na vhodu v šolo, tam kjer so palete, bi na steno nareisali velik logotip naše šole. Palete bi
odstanili in kvečjemu tja dali kakšno klop.
Ravnateljica in Želko predlagata naslednje:
- Klopce na hodnikih ne bodo zaradi varnosti – hodniki so preozki.
- Stranišča se bodo sanirala poleti.
- V jedilnico bo postavljen še en pitnik, da bodo imeli dijaki ob malici pitno vodo bližje.
- Ravnateljica predlaga, da se zviša cena malice, saj bi se na tak način zvišala tudi njena
kvaliteta. Predlog naj se posreduje Dijaški organizaciji Slovenije. Predlaga tudi prispevek v
višini enega evra, ki bi ga plačali starši (strinjati bi se morali vsi), da bi se dvignila kvaliteta
malice.
- Dijaki naj sami poskrbijo za red pri malici. Če ne bo nič boljše, se obvesti razrednike
razredov, ki se najbolj rinejo.
Ad 2: Ravnateljica predstavi delo šole v naslednjem mandatu. Dijaški parlament jo pri
nadaljnjem delu podpira.
Ad 3: V mesecu marcu bodo izvedene volitve za novo vodstvo dijaškega parlamenta.
Povzetek zapisnika sestavila mentorica dijaške skupnosti Danijela Horvat

