ZAPISNIK
3. seje Dijaške skupnosti II. gimnazije Maribor – 2. 2. 2017, ob 10:45
Dnevni red:
1. Pustni torek
2. Kulturni maraton
3. Ples v juniju
1. Pustni torek
Ravnatelj šole, mag. Ivan Lorenčič, je povedal, da če se želi, da na pustni torek pouk povsem
nadomestijo različne aktivnosti, ki so povezane s pustom, morajo dijaki te aktivnosti predlagati. V
nasprotnem primeru, bodo prve tri ure potekal pouk po urniku, nato pa bo sledilo ocenjevanje mask.
Ker predlogov o aktivnostih ni bilo, je predsednik DS povedal, da bo še sam poskusil poiskati
predloge in pozval ostale, naj storijo enako.
2. Kulturni maraton
Predsednik DS je povedal, da je kulturni maraton v pripravi in da zbira predloge o dodatnih
aktivnostih na dogodku. Člani DS niso podali nobenega predloga.
3. Ples v juniju
Predsednika DS je zanimalo, kolikšno je zanimanje za dodatenl ples ob koncu šolskega leta. Člani DS
so povedali, da je interes v njihovih razredih velik. Ravnatelj je dodal, da si bo potrebno izmisliti temo
plesa. Predlagal je tudi datum plesa in sicer v petek, 16.6., vendar so člani DS opomnili, da so takrat
nekateri razredi na zaključnih ekskurzijah. Ravnatelj jim je odgovoril, da bo preveril, koliko razredov
je takrat odsotnih in če jih bo preveč, se bo določil nov termin za ples. Člani DS so dodali, da se bo
velika udeležba zagotovila, če se bodo izdelali plakati in če se bo pravočasno obvestilo dijake.
3. seja Dijaške skupnosti je bila zaključena ob 11:00.
Prisotni: A. Vujanković, T. Muršec Pitamic (namesto N. Kos Thaler), S. Jug (namesto T. Paar), K.
Klarič (namesto V.Pirih), M. Veljković, J. Paunović, T. Kuster, P. Križman, Lana Kokol (namesto V.
Volgemut), N. Dvoršak, L. Govedič, N. Kolar, S. Plečko, L. Drožđek, Mihail Denkovski (namesto A.
Vilhelmina Verdnik)
Odsotni: B. Režonja, L. Pernek, D. Lukič, G. Bedenik, Z. Arzenšek, G. Šerbinek, A. Fras Pečlin, M.
Sernc, A. Žel, M. Kulauzović, N. Hrast, U. Kokot, M. Šijanec, N. Kopajnik, S. Šetar
Zapisnik zaključen: 9. 2. 2017
Zapisal: Samuel Plečko

Predsednik Dijaške skupnosti: Luka Govedič

