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uvodni pozdrav

4

predstavitev

10 bivanje

KAZALO

20 pravila
27 organiziranost
35 uporabne informacije

Drage dijakinje, dragi dijaki, spoštovani starši!

Vodnik ne more v celoti opisati in predstaviti živahen utrip domskega sobivanja. Pomaga pa
odgovoriti na pogosta vprašanja o bivanju in delu v domu ter njegovi organizaciji. Ne pozabite
tudi na vztrajnost, pripravljenost na delo, optimizem, želje in sanje. Ne pozabite na prijateljstvo,
sočutje, pripravljenost pomagati in ustvarjati skupaj. Ne pozabite, da ste mladi, včasih res prehitri
v besedah in odločitvah, in vendar edini, ki lahko spreminjate sebe in gradite prihodnost. Mi
vam pri tem nudimo oporo s svojim znanjem, izkušnjami in energijo. Dragi dijaki in dijakinje
ter spoštovani starši, vabim vas, da z nami tvorno sodelujete, da bi ob zaključku šolskega leta
skupaj v en glas rekli: »USPELI SMO«.
Veliko sončnih dni vam želi vaš ravnatelj
Dragan Kojić
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UVODNI
POZDRAV

V vodniku Dijaškega doma Nova Gorica so koristne informacije in napotki za delo in življenje
pri nas. Pozorno ga preberite in med šolskim letom ga po potrebi ponovno vzemite v roke.
Delo in življenje v našem dijaškem domu je zasnovano po zgledu sodobnih domskih sistemov.
Zagotoviti vam želimo prijetno bivanje, zdravo in kakovostno prehrano, dobre možnosti za
učenje, koristno izrabo prostega časa v številnih interesnih dejavnostih ter razvedrilo in zabavo
ob domskih prireditvah.

PREDSTAVITEV
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Tvoj drugi dom: Čas je. Čas, da narediš korak
na poti samostojnosti. Ni preprosto od doma, iz
varnega družinskega gnezda. A ne skrbi! Dijaški
dom Nova Gorica bo postal tvoj drugi dom. Kot
je postal drugi dom nam, ki tu že bivamo. Veliko
je čudovitih trenutkov, nekaj tudi manj prijetnih. A
prav pisan mozaik smeha in solza nas oblikuje v
bolj odprte, zrele in zadovoljne mlade, ki jih ni strah
pogledati življenju v oči. To je izjemna izkušnja.
Dobrodošel pri nas!

Dijaški dom Nova Gorica (DDNG) danes
Dijaški dom Nova Gorica je le nekaj minut hoje oddaljen od
mestnega središča. Zagotavljamo namestitev dijakom, ki so vpisani v
izobraževalne programe (Šolski center Nova Gorica in Gimnazija Nova
Gorica), ter študentom na ravni dodiplomskega in podiplomskega
študija.

“V domu mi
…
je všeč, ker
spoznavam
e.”
nove prijatelj
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Dijaški dom ima tri enote s skupno 357 ležišči.
- enota A (127 ležišč) za namestitev študentov,
- enota B (135 ležišč) za namestitev dijakov,
- enota C (95 ležišč) za namestitev dijakinj.

“V domu mi
je všeč, ker
…
mi vzgojitelj
i
znajo prisluh
niti in
se nasmejati
z mano.”

PREDSTAVITEV
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Dom ima kuhinjo, jedilnici, učilnice, večnamensko dvorano (za kulturne
in družabne prireditve, interesne dejavnosti), knjižnico, računalniški
učilnici, vzgojiteljske sobe, čajne kuhinje, fitnes, pralnico, dostop do
sobnega interneta.

V domu biva največ dijakov iz Primorske in Notranjske, vseeno
pa se najdejo dijaki iz skoraj vseh slovenskih regij. Slovenija v
malem, bi lahko rekli.
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Dom obdajajo urejene zelene površine in igrišča za nogomet, košarko,
tenis, odbojko na mivki, balinišče in tekaška steza. V neposredni bližini
pa je tudi gozd Panovec, v katerem so lepo urejene trim steze in
sprehajališča.
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Utrinek iz pret

Kratka zgodovina DDNG
Od 1947 do 1952: Dijaški dom v Coroninijevi graščini v Šempetru.

PREDSTAVITEV
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Od 1952 do 2001:
Dijaški dom na Grčni
v Novi Gorici. Štiri
zgradbe so mladi
poimenovali Havaji.

Od leta 1981 so dijaki bivali tudi na Streliški poti 7 v Novi Gorici, v
novozgrajenem Domu učencev Mitje Gorjupa.
Leta 1998 so zgradili nov prizidek (enota B) k obstoječi zgradbi (enota
A). Tako je dijaški dom postal večji, kar omogoča še boljše bivanjske
razmere in izvajanje več interesnih dejavnosti.
Več zgodovine na: www.ddng.si

Urnik življenja in dela
Do 8.00: prebujanje, osebna higiena, urejanje spalnic,
odhod k pouku
Od 6.00 do 8.00: samopostrežni zajtrk
Od 12.30 do 15.00: kosilo
Od 15.50 do 16.00: priprava na učno uro
Od 16.00 do 18.00: učna ura
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Od 18.00 do 21.00: prosti čas, čas za interesne dejavnosti
Od 20.00 do 21.00: dodatna učna ura
Ob 21.00: zaklepamo vrata med trakti, fantje morajo biti v
fantovskem delu, dekleta v dekliškem delu
Do 22.00: se končajo dejavnosti dijakov, dijaki so v svojih
sobah, se pripravljajo na nočni počitek
Ob 22.30 prekinjen dostop do sobnega interneta
Od 22.30 do 6.30: čas za nočni počitek (dijaki upoštevajo
nočni red in mir)

PREDSTAVITEV

Od 18.15 do 19.30: večerja

BIVANJE
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Utrip sobivanja: Nekateri dijaki smo likovni ustvarjalci,
drugi tehnični inovatorji, tretjim roji po glavi zdravstvo,
spet drugim nogomet. Da, dijaki v Dijaškem domu
Nova Gorica smo si različni. Prav tako so si različni
zaposleni. Kljub naši različnosti se učimo živeti drug
ob drugem in drug z drugim čim bolj usklajeno. Vsi si
prizadevamo za utrip sobivanja, ki bogati medosebne
odnose in spodbuja našo rast. In ko nam to uspe,
življenje utripa mavrično.

Vzgojna skupina
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“...skupaj
sooblikujemo
nje...”
domsko življe

Je osnovna organizacijska enota dijakov v dijaškem domu. Oblikuje
se ob začetku šolskega leta, šteje pa največ 28 dijakov. V njej dijaki
izražajo svoja stališča, zanimanja in se dogovarjajo o življenju in delu v
domu. V skupini se razvijajo sodelovanje, medsebojna pomoč, krepijo
se prijateljske vezi.
Vsaka skupina izvoli predsednika, ki je obenem tudi član domske
skupnosti, namestnika in tri predstavnike v odbore oz. komisije domske
skupnosti, kjer razpravljajo o pobudah glede prehrane, medosebnih
odnosov in podobno.

Učenje in učna pomoč

BIVANJE
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V domu si prizadevamo, da bi dijakom nudili čim boljše razmere
za učenje, saj bodo tako lahko dosegli kar najboljši učni uspeh.
Za dijake so vsak dan obvezne učne ure od 16. do 18. ure in v
tem času morajo biti dijaki v domu. Dijaki prvih letnikov se učijo v
učilnicah ob prisotnosti vzgojitelja, dijaki višjih letnikov pa se učijo
v sobah in med učnimi urami jih obišče vzgojitelj. Dijak je lahko
odsoten od učnih ur le z dovoljenjem vzgojitelja.
Vzgojitelji preverjamo prisotnost dijakov na učnih urah in nudijo
ali organizirajo pomoč pri učenju (dom nudi tudi brezplačne
inštrukcije dijakom, ki potrebujejo dodatno pomoč). Opravičljivo
odsotnost od učne ure sporoči dijak svojemu vzgojitelju, v njegovi
odsotnosti pa dežurnemu vzgojitelju. Dijakom omogočamo
učenje in pripravo na šolsko delo tudi zunaj učnih ur.

“Dobimo
di
lahko tu
no
brezplač pri
oč
učno pom ocen.”
anju
popravlj

Prosti čas
Zavzemamo se, da bi naši dijaki preživljali svoj prosti
čas zdravo, ustvarjalno, športno, kulturno, skladno s
svojimi željami in sposobnostmi. Zato skrbimo za pestro
paleto interesnih dejavnosti. Organiziramo tudi tečaje
prve pomoči in cestno prometnih predpisov. Vsako
leto se naši dijaki udeležijo Domijade, to je športnoumetniško srečanje dijaških domov vse Slovenije. Dijaki
pa se lahko ob soglasju staršev udeležujejo tudi drugih
organiziranih dejavnosti v mestu.
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“Nikoli nam
ni dolgčas.”

BIVANJE
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Mentor

nogomet
košarka
odbojka
namizni tenis
angleški jezik - učna pomoč
ustvarjalne delavnice
predavanja, srečanja z zanimivimi gosti
prostovoljno delo
knjižnica
domske prireditve
kitara
večer družabnih iger
glasbena skupina
organizacija tečajev CPP, prve pomoči

Uršič Ksenija
Silvana Peljhan
Silvana Peljhan
Nedoh Gorjan Neda
Doljak Bošković Jadranka
Doljak Bošković Jadranka
Nedoh Gorjan Neda
Nedoh Gorjan Neda, Levpušček Klemen
Filej Katarina
Filej Katarina
Levpušček Klemen
Peljhan Silvana
Levpušček Klemen
Nedoh Gorjan Neda
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Interesne dejavnosti			

“Branje je bistveno za
tiste, ki težijo k temu,
da bi se dvignili nad
povprečnost.”

Knjižnica

BIVANJE
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Domska knjižnica ima približno 3.500 enot knjižnega gradiva (slovarji,
enciklopedije, leksikoni, literatura za obvezno branje vseh šolskih
programov, drugo leposlovje), zbirko pa ves čas posodabljamo s
sodobnimi literarnimi deli. V njej lahko dijaki prebirajo časopise in revije,
uporabljajo internet, igrajo šah, družabne igre, ustvarjajo domsko glasilo.
V knjižnico se lahko vpiše vsak dijak doma, izposoja je brezplačna, rok
izposoje pa je 14 dni z možnostjo podaljšanja.

Jim Rohn

Etični kodeks

Do nasilja pristopamo odgovorno:
ga ustavljamo,
nasilje preprečujemo,
nanj opozorimo in
pomagamo tistemu oz. tisti, ki pomoč potrebuje.
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Dijaki in dijakinje Dijaškega doma Nova Gorica smo sprejeli Kodeks
nenasilnega vedenja.
Nasilje je:
* psihično (zmerjanje, nadiranje, žaljenje, žaljivo hecanje,
ustrahovanje, grožnje, izločitev iz družbe oz. socialne skupine,
ignoriranje, posmehovanje, ‘’zbadanje’’, norčevanje, jemanje
svobode, obroževanje brez razloga, izsiljevanje, zasledovanje,
nadlegovanje po telefonu, manipuliranje...),
* fizično (udarci, pretepi, klofute, brcanje, odrivanje...),
spolno (opazovanje, komentiranje, nagovarjanje o spolnosti,
otipavanje, posilstvo, pedofilija...),
* digitalno (fotografiranje ali snemanje oseb brez njihove privolitve
ter shranjevanje, objavljanje in posredovanje slikovnega oz. video
materiala).

Kako?

BIVANJE
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Pokličemo DOM telefon (041 503 080), ko potrebujemo pomoč
zaposlenih v Dijaškem domu Nova Gorica, TOM telefon (080 1234):
svetovalni pogovor, ki zagotavlja anonimnost.
Dijaki in dijakinje Dijaškega doma Nova Gorica ne toleriramo nasilja, ga
ne povzročamo in nismo opazovalci/ke nasilja.
Kodeks nenasilnega vedenja so sooblikovali dijaki in dijakinje na
delavnicah s svetovalno delavko.

Nujno
potrebuješ p
omoč?
Dom telefon
041 503 08
0
dežurstvo 24
ur na dan

Sodelovanje s starši

elektronski naslovi vzgojiteljev: neda.gorjan@ddng.si
katarina.filej@ddng.si
ksenija.ursic@ddng.si
silvana.peljhan@ddng.si
jadranka.doljak-boskovic@ddng.si
klemen.levpuscek@ddng.si
elektronski naslov svetovalne delavke: katarina.filej@ddng.si
elektronski naslov ravnatelja:

dragan.kojic@ddng.si
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Organiziramo dva roditeljska sestanka na leto, in sicer ob prihodu v
dom in po izteku prvega ocenjevalnega obdobja. Starši imajo pravico
sooblikovati domsko dogajanje prek sveta staršev, sodelovati z vzgojitelji
na pogovornih urah, poklicati po telefonu. O načinu sodelovanja in
pogostnosti stikov se starši najlažje dogovarjajo z vzgojiteljem svojega
otroka. Starše vabimo tudi k sodelovanju na domskih prireditvah,
dobrodošli so vsi predlogi za boljše in kakovostnejše delo.

PRAVILA
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Pravila nas učijo živeti: Pogosto ob pravilih
zavijamo z očmi. Kaj nam je tega treba?
Vendarle, bodimo iskreni – še kako so koristna.
Čeprav se nam včasih zdijo nadležna,
omogočajo boljše razmere za življenje, krepijo
kulturo medosebnih odnosov, spodbujajo k
zdravemu načinu življenja, zagotavljajo varnost
vsakega posameznika, gradijo spoštovanje
in medsebojno sprejemanje. Pravzaprav nas
»učijo« živeti etično in pošteno. To pa tudi nekaj
velja.

Vpis in izpis dijakov

21

PRAVILA

Pravico do bivanja v dijaškem domu ima vsaka oseba s statusom
dijaka ali študenta višje strokovne šole in je sprejeta v dom v skladu
s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih. Pogoji bivanja v domu
so določeni z nastanitveno pogodbo. Če se dijak odloči za izpis iz
doma pred zaključkom šolskega leta, svoj izpis najavi trideset dni pred
odhodom. Ob izpisu dijak in starši izpolnijo izpisnico. Dijak, ki izstopa iz
doma pred iztekom odpovednega roka, je dolžan poravnati stroške
nastanitve do izteka odpovednega roka. Z oskrbnino se krijejo stroški za
nastanitev in prehrano v dijaškem domu.

Pravila

PRAVILA
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Dijaki lahko izjemoma ostanejo v domu tudi ob koncu
tedna, če imajo šolske obveznosti, vendar samo v
soglasju s svojim vzgojiteljem, starši in vodstvom doma.
Ob vikendih veljajo za dijake enaka pravila kot med
tednom. Dijaki, ki prihajajo v dom s svojimi avtomobili,
lahko parkirajo na parkirišču ob enoti B. Obiski med
dekleti in fanti so dovoljeni med 19. in 21. uro z vednostjo
vzgojitelja in soglasjem stanovalcev sobe. Dijakinje
in dijaki čistijo okolico doma vsak dan po razporedu.
Dijaški dom ne prevzema odgovornosti za lastnino v
sobah in lastnino, pozabljeno v skupnih prostorih.
Obveščanje dijakov: dijaki so o dogajanju v domu
obveščeni na sestankih skupine, domske skupnosti,
individualnih pogovorih s svojim vzgojiteljem in z obvestili
na oglasni deski. Starše obveščamo na roditeljskih
sestankih, pogovornih urah, prek telefona, s pisnimi
obvestili oziroma po elektronski pošti.

Sobna pravila
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“se družim s
prijatelji me
d in po
učni uri”

Dijaki sami skrbijo za urejenost in čistočo svoje sobe ter pripadajoče
kopalnice. Plakate s primerno vsebino je dovoljeno lepiti le na leseni
opaž. V sobah ni dovoljeno priklapljati električnih naprav, kot so kuhalniki
in druge grelne naprave, močnejša ozvočenja ali spreminjati električno
instalacijo. Dovoljeni so radijski sprejemniki, prepovedani pa televizijski
sprejemniki.
V sobi veljajo še naslednja pravila:
• glasba naj bo naravnana na sobno jakost
• v sobo ne vnašamo alkoholnih pijač, prepovedanih drog, nevarnih
snovi in predmetov
• v sobah je prepovedano imeti živali
• posteljnino menjamo na dva tedna
• pred odhodom domov zapustimo sobo urejeno, okna zapremo,
rolete spustimo in izključimo vse električne naprave
• za škodo, povzročeno namerno ali iz malomarnosti, je odgovoren
povzročitelj ali stanovalci sobe,
• Pred odhodom na jesenske, novoletne, zimske in majske počitnice
morajo dijaki generalno počistiti sobe.

Pravice dijakov

PRAVILA
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Dijak ima v dijaškem domu pravico do (27. člen pravilnika o bivanju
v dijaških domovih):
• uporabe sobe in opreme v sobi ter drugih pogojev bivanja,
določenih v skladu z normativi in standardi
• bivanja v dijaškem domu
• prehrane, učenja in prostega časa ter vzgojne obravnave
• zasebnosti in osebne varnosti
• uporabe materialnih sredstev, namenjenih vzgoji in izobraževanju
• nočnega počitka in miru ter pogojev za učenje
• vključevanja v prostočasne dejavnosti doma in sodelovanja na
prireditvah in drugih dejavnostih
• prilagoditve pogojev bivanja glede na posebne potrebe
• pravočasne in objektivne informacije v povezavi z njim
• varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja
• pravica do zagovora in pritožbe v postopku vzgojnega ukrepanja
• spoštljive obravnave v skladu z zakonom, splošnimi
pravili vedenja ter drugimi civilizacijskimi vrednotami.

Dolžnosti in prepovedi

V domu je prepovedano (29. člen pravilnika o bivanju v dijaških domovih):
nasilno vedenje (verbalno, psihično, fizično in spolno), izvajanje nasilnih
načinov uvajanja novincev v dijaški dom, prinašanje, uživanje, ponujanje,
prodajanje alkohola in drugih drog, prihajanje in prisotnost pod vplivom
alkohola ali drugih drog, kajenje, prinašanje, posedovanje in uporaba
predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi in
premoženja, onesnaževanje in uničevanje žive in nežive narave, kakršnakoli
druga dejanja ali opustitve, ki povzročajo škodo dijaku ali drugim.
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Dolžnosti dijakov v času bivanja v dijaškem domu so (28. člen pravilnika o
bivanju v dijaških domovih):
spoštovati domska pravila in redno izpolnjevati svoje obveznosti, ravnati
v skladu z navodili in odločitvami vzgojiteljev in drugih pristojnih organov
dijaškega doma, skrbeti za svoje zdravje in varnost in ne ogrožati zdravja
in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih, spoštovati predpise,
medsebojne pravice in obveznosti ter splošna pravila vedenja in
civilizacijske vrednote, vesti se spoštljivo do dijakov, vzgojiteljev in drugih
oseb, sooblikovati ugled dijaškega doma in okolja, v katerem bivajo.

Nagrade in priznanja

PRAVILA
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Dijaki so lahko pohvaljeni ali nagrajeni za: aktivno
sodelovanje v interesnih dejavnostih, tvorno delovanje v
domski skupnosti, nudenje učne in druge pomoči dijakom,
prispevek k odnosom medsebojnega sodelovanja in
spoštovanja, doprinos k ugledu in promociji dijaškega
doma.

Vzgojni ukrepi
Dijak je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti in odgovarja
za kršitve dolžnosti, pravil in prepovedi, določenih s
pravilnikom o bivanju v dijaških domovih in domskimi pravili.
Kršitve in postopek vzgojnega ukrepanja so opisani v 30.,
31., 32., in 33. členu Pravilnika o bivanju v dijaških domovih
in v Pravilih bivanja v Dijaškem domu Nova Gorica. V skladu
z njimi vzgojitelj, vzgojiteljski zbor in ravnatelj lahko izrečejo
vzgojne ukrepe. Ti so: opomin, ukor, pogojna izključitev in
izključitev iz doma. Vzgojni ukrepi so lahko tudi alternativni:
pobotanje oziroma poravnava konflikta, poprava škodljivih
posledic ravnanja, izvršitev neobveznega dobrega dela,
izvršitev nalog in obveznosti zunaj načrtovanega časa.
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Dobra organiziranost, da vse »teče kot po
maslu«: Organiziranost dijaškega doma
je pomembna. Dobro je vedeti, kakšne
so naloge posameznikov in različnih služb
ter kdo je za kaj odgovoren. Tako lahko
oblikujemo smiselno celoto, ki deluje, se
razvija in dosega uspehe. To je podobno
kot uglašen orkester: če je dobro
organiziran, bo njegova simfonija donela
ubrano. Dijaki točno vemo, na koga se
obrniti v določenih okoliščinah, kdo je
pristojen za kaj. Zato hitro rešimo težave.

ORGANIZACIJSKA SHEMA DIJAŠKEGA DOMA NOVA GORICA
Svet
staršev

ORGANIZIRANOST
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SVET ZAVODA

Domska
skupnost

Ravnatelj

Pedagoško
osebje

Kuhinjsko
osebje

Upravno
administrativno
osebje

Tehnično
osebje

Vzgojitelj

Glavni kuhar

Tajnik VIZ

Hišnik

Svetovalna
delavka

Kuhar

Računovodja

Perica

Kuhar
pomočnik

Knjigovodja

Čistilka

Receptor

Vratar
Varnostnik

Svet zavoda
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Svet zavoda je najvišji organ
zavoda. Sestane se najmanj
dvakrat na leto, ko potrdi letni
delovni načrt dijaškega doma
in zaključni račun. Poleg tega
svet zavoda imenuje ravnatelja
dijaškega doma, odloča o
pritožbah in opravlja druge
naloge, določene z zakonom
in aktom o ustanovitvi.
Svet zavoda šteje trinajst članov,
in sicer: pet predstavnikov
zaposlenih v zavodu, dva
predstavnika ustanovitelja in en
predstavnik lokalne skupnosti..

Vzgojiteljski zbor

ORGANIZIRANOST
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Vzgojitelj je nosilec vzgojno-izobraževalnega procesa
v dijaškem domu. Deluje v skladu z zakonodajo, cilji
vzgojnega programa za dijaške domove in letnim
planom dela doma in skupine. Vzgojitelj skrbi za vsakega
dijaka v skupini, spremlja njegov šolski in osebnostni razvoj,
organizira pomoč pri učenju, do neke mere nadomešča
starše. Vzgojitelj pomaga in sodeluje pri razreševanju
vsakodnevnih težav, s katerimi se srečujejo dijaki.
Vzgojitelji: Ksenija Uršič, Neda Gorjan Nedoh, Katarina
Filej, Silvana Peljhan, Jadranka Doljak Bošković in Klemen
Levpušček.
Poleg vzgojiteljev sta za vzgojno-izobraževalno delo
v dijaškem domu, skladno z normativi in standardi,
zadolžena tudi ravnatelj Dragan Kojić in svetovalna
delavka Katarina Filej.

Svetovalna služba

Domska skupnost
Domska skupnost je formalna oblika organiziranosti dijakov v dijaškem domu. Oblikuje se
ob začetku šolskega leta. Njeni cilji so: dijaki se zavestno vključujejo v domsko življenje,
izboljšujejo in poglabljajo kulturo odnosov v dijaškem domu, pridobivajo praktične izkušnje
ter razvijajo kritičnost, iniciativnost in odgovornost.
V okviru domske skupnosti delujejo komisije ali odbori, in sicer: komisija za medsebojne
odnose ali kulturo odnosov, komisija za higieno in komisija za prehrano.

“V dom
u mi je
všeč, k
er … tu
k
ni star
šev, uč aj
i
m
se
odgovo
rnosti.”
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Svetovalna služba je namenjena dijakom in njihovim staršem, sodeluje pri načrtovanju,
izvajanju, spremljanju in vrednotenju vzgojnega dela v domu. Nudi pomoč pri reševanju
učnih, vzgojnih ali drugih osebnih težav, izvaja in organizira skupinske delavnice za dijake
o izboljšanju učenja, mladostniških težavah, osebnostnem razvoju in telesnem zdravju.
Sodeluje s šolami, svetovalnicami za mlade, zdravstvenimi in drugimi ustanovami. V
svetovalni službi se zbira tudi vsa dokumentacija o dijakih – od vpisa, razporejanja v skupine
do odhoda iz doma. Svetovalna delavka je Katarina Filej.

Svet staršev

ORGANIZIRANOST
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V svetu staršev so predstavniki
staršev iz vseh vzgojnih skupin.
Izvolijo jih starši na prvih
roditeljskih
sestankih
vseh
vzgojnih skupin. Svet staršev
se sestane najmanj dvakrat
v šolskem letu. Naloge sveta
staršev so: obravnava poročilo
o vzgojno-izobraževalnem delu
preteklega leta, podaja mnenje
o predlogu letnega delovnega
načrta
doma,
obravnava
predloge, pobude in mnenja
staršev,
obravnava
pravila
življenja in dela v domu, izbere
tri kandidata za Svet zavoda.

Zdravstveno varstvo

URGENCA:
05/330-11-17

ZDRAVSTVE
NI DOM
NOVA GORI
CA:
05/338-32-0
0
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Med šolanjem v Novi Gorici dijaki v primeru akutnih bolezni in
poškodb koristijo storitev dežurnih zdravnikov. Za druge primere
je pristojen izbrani osebni zdravnik v domačem kraju. Za bolnike
zjutraj poskrbi dežurni vzgojitelj in jih po presoji napoti na urgenco.
Če se dijak zaradi slabega počutja predčasno vrne iz šole, mora to
ob prihodu povedati. Za opravičilo bo poskrbel matični vzgojitelj.
V času nalezljive ali druge resne bolezni, ko dijak potrebuje
nego, svetujemo staršem, da ga odpeljejo domov. Starše tudi
naprošamo, da vzgojitelja obvestijo o morebitnih zdravstvenih in
drugih težavah svojega otroka in prehrambenih navadah.

Skrb za varnost

ORGANIZIRANOST
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Želimo, da se v našem dijaškem domu vsi dijaki počutijo prijetno,
predvsem pa varno. Prav zato imamo organizirano dežurstvo 24 ur
na dan, uvedli pa smo tudi stalen telefon za vse, ki nujno potrebujejo
pomoč, to je DOM TELEFON 041 503 080.
Zaradi varnosti vsak večer vzgojitelji preverijo, če so vsi dijaki v domu.
Prav tako se beležijo večerni izhodi in prihodi, prihodi v nedeljo in odhodi
med tednom domov. Pri tem je nujno sodelovanje staršev, ki morajo
odsotnost svojega otroka sporočiti v dijaški dom.
Od dijakov pričakujemo, da se bodo obnašali odgovorno do sebe in
do drugih dijakov doma.
Skrb za varnost je vključena v vzgojni program doma; v sodelovanju z
drugimi ustanovami organiziramo tematska predavanja na to temo.

Nujno
potrebuješ p
omoč?
Dom telefon
041 503 08
0
dežurstvo 24
ur na dan

Dijaški dom Nova Gorica

Telefonske številke:

Recepcija			
Ravnatelj			
Tajništvo				
Zbornica »B«			
Zbornica »C«			
Svetovalna služba		
Referent za študente		
Računovodstvo			
Ekonom				
Kuhinja				
Faks				
DOM telefon			
GSM vzgojitelji			

05 335 48 00
05 335 48 10
05 335 48 11
05 335 48 22
05 335 48 01
05 335 48 03
05 335 48 12
05 335 48 13
05 335 48 15
05 335 48 16
05 302 14 41
041 503 080
030 335 500
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INFORMACIJE

Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica
www.ddng.si, info@ddng.si
Davčna številka: SI69609322
Transakcijski račun: 01100-6030631847 odprt pri UJP Nova Gorica

