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Dijakom kranjskih srednjih šol nudimo celovito oskrbo v času šolanja
(bivanje, prehrana, zagotovljen prostor za delo in sprostitev).

PREDNOSTI BIVANJA V DOMU
•

bližina srednjih šol

•

pomoč pri učenju in šolskem delu, brezplačne inštrukcije matematike, angleščine, nemščine

•

redna, zdrava in uravnotežena prehrana

•

spremljanje, nadzor, skrb za spoštovanje domskega reda

•

sodelovanje v prostočasnih dejavnostih v domu

•

družba vrstnikov, razvoj socialnih veščin

•

pomemben korak na poti k odraslosti, samostojnosti in
odgovornosti

Zaradi različnih potreb, urnikov, športnih dejavnosti se lahko dijaki ob vpisu odločijo za

RAZLIČNE MOŽNOSTI BIVANJA:

•
•
•

celoletno ali polletno bivanje v času pouka
le v zimskih mesecih (težave s prevozom!)
le posamezne dni v tednu

PRIJAVA IN VPIS V DOM
Za nastanitev v domu je potrebno izpolniti PRIJAVNICO (obr. 1,74), ki jo kupite v knjigarni ali
natisnete s spleta, povezava nanjo je tudi na domski domači strani.
ROK za oddajo prijavnice je 2. 4. 2021 , enako kot za srednje šole.
Na osnovi prejete prijavnice vas bomo povabili na VPIS v dom, ki običajno poteka konec junija.
Ob vpisu boste lahko že podpisali nastanitveno pogodbo in s tem je postopek vpisa zaključen.
(Če pogodbe ne podpišete v 15 dneh od vpisa, se šteje, da ste odstopili od prijave.)
Avgusta vas obvestimo, kdaj se je možno priti nastanit v dom, običajno je to en dan pred začetkom pouka.

DIJAŠKA OSKRBNINA
Oskrbnina je enotna za vse dijaške domove v Sloveniji, določena je s sklepom komisije MIZŠ
in znaša tudi v letošnjem letu za bivanje v troposteljni sobi 220 eur na mesec.

Našim dijakom omogočamo, da sta v sobi nastanjena po dva.
Oskrbnina za bivanje dveh v sobi znaša 232 eur.
Oskrbnina se plača le za prvega otroka, nastanjenega v dijaškem domu.

Za drugega in vse naslednje, ki bivajo istočasno v kateremkoli dijaškem domu,
je bivanje subvencionirano v višini 220 eur.
Starši izpolnite vlogo za subvencijo stanarine. Subvencija se dodeli otroku, ki je v višjem letniku.
Oskrbnina se plača do 20. v mesecu za tekoči mesec. Septembra je oskrbnina v polnem znesku, vse naslednje
mesece pa se od tekoče oskrbnine odšteva znesek živil za pravočasno odjavljene odhode v preteklem mesecu
in petkove večerje, če jih dijak odjavi.

URNIK ŽIVLJENJA IN DELA V DOMU
•

Bujenje po sobah ob 6.15.
Dijaki se uredijo in pripravijo za šolo, pospravijo in prezračijo svoje sobe.

•

Obroki: zajtrk od 6.00 do 7.30, kosilo od 12.00 do 15.00, večerja od 18.30 do 19.30
Če dijaki v določenem času ne morejo priti na kosilo ali večerjo zaradi šolskih ali drugih obveznosti,
lahko kosilo rezervirajo (pri vzgojitelju) popoldne do 16.00, večerjo pa do 21.00.
Ob petkih in ob dnevih, ko imajo dijaki pouk ves dan, ter ob športnih dnevih in izletih lahko dijaki
namesto posameznega obroka dobijo po predhodni najavi lunch-paket.

•

Obvezne učne ure: popoldan od 16:00 do 18:00, športniki po treningu

•

Prostočasne dejavnosti: med 18. in 21. uro, prost izhod, dejavnosti zunaj doma

•

Zvečer se dom zapira ob 21.uri. Z dovoljenjem vzgojitelja dobi učenec podaljšan izhod do 22. ure,

•

Vikendi: ob petkih se dom zapira ob 18.00 in se odpre v nedeljo ob 18.00.

dlje pa le izjemoma in z vsakokratnim dovoljenjem staršev.

S petka na soboto lahko dijaki prespijo, če je po šolskem koledarju delovna sobota ali če imajo športniki
treninge in tekme, ki jih najkasneje do četrtka potrdi trener oziroma športni koordinator na šoli.
Bivanje dijakov v dneh, ko ni šolskega pouka, ni možno (vikendi, prazniki, počitnice).

IN ŠE ZA KONEC…
V dijaškem domu ustvarjamo pogoje za delo in življenje naših “skupnih otrok”,
na njih samih pa je, da te možnosti kar najbolje izkoristijo.
Pri tem je zelo pomembna vloga vseh nas
in zlasti medsebojno sodelovanje dijaškega doma,

staršev

in šole.

VSE DODATNE INFORMACIJE DOBITE
NA TELEFONSKI ŠTEVILKI 04/20 10 430 ALI 04/20 10 440,
LAHKO PA NAM TUDI PIŠETE NA info@dsd-kranj.si ALI SE OGLASITE PRI NAS OSEBNO.

DOBRODOŠLI V NAŠEM DOMU!

ZOOM SREČANJA

OB INFORMATIVNIH DNEVIH:
- petek, 12. 2. 2021: od 11.00 do 12.00 in od 17.00 do 18.00
- sobota, 13. 2. 2021: od 11.00 do 12.00

