Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady
Termín: 7.5.2012
Účastníci: všetci zástupcovia tried, okrem zástupcu prímy A
Hosť: Mgr. Libo Igor, riaditeľ školy
1. Triedni zástupcovia boli oboznámení s novou internetovou skupinou pre ŽŠR
Gymnázia J. Lettricha
2. Triedni zástupcovia boli oboznámení s ponukou projektov na budúci rok z Rady
mládeže Žilinského kraja
3. Predseda a podpredseda ŽŠR informovali o zasadnutí ŽŠR okresu Martin a o priebehu
tohto stretnutia
4. Zástupcovia tried boli upozornení na vysoký dátum odovzdania prác a napomenutí za
všetky neodovzdané príspevky do ročenky školy – informoval J. Dzimko
5. Zástupcovia tried diskutovali o rozšírení informácii o ŽŠR na stránke školy,
o doplnení fotiek triednych zástupcov a zozname a fotkách z aktivít, na ktorý sa ŽŠR
podieľala
6. Predsedkyňa žiackej školskej rady privítala pána riaditeľa a krátko ho
oboznámila s informáciami súvisiacimi s prediskutovanými témami v čase jeho
neprítomnosti
7. Riaditeľ školy:
- za celý pedagogický zbor poďakoval ŽŠR za gratuláciu ku Dňu učiteľov
- zhodnotil tohtoročné stretnutie Opava – Martin a priebeh všetkých troch
dní strávených na pôde školy
- oboznámil zástupcov s dôležitým blížiacim sa obdobím, s termínmi
prijímacích a maturitných skúšok, informoval o tom, ktoré triedy budú mať
riaditeľské voľno a aký program budú mať ostatní žiaci
- informoval o slávnostnom ukončení 8.ročného štúdia maturantov
v priestoroch Slovenského komorného divadla
- pochválil maturantov za veľmi dobré výsledky maturitnej externej časti
maturitnej skúšky
- informoval o schválení rekonštrukcie okien počas letných prázdnin,
o rekonštrukcii šatní a výmene osvetlenia v telocvični
- oboznámil všetkých prítomných o voľbách do rady školy (ŽŠR zvolila za
svojho zástupcu Radku Rechtoríkovú)
- informoval o rozlúčke s maturantmi a o tom, kto všetko sa rozlúčky môže
zúčastniť
- v závere stretnutia zodpovedal na všetky položené otázky
8. Zástupcovia tried sa dohodli na ďalšom stretnutí predbežne
naplánovanom na 4.6.2012
Viac informácii vám dajú vaši zástupcovia tried!
Zapísala – Veronika Olbertová

