DIJAŠKI
DOM
SGLŠ

POSTOJNA

Pozdravljeni,
vsi, katerih se bodo naše poti v naslednjem šolskem
letu srečevale: drage dijakinje in dijaki, spoštovani
starši.
Vsak korak je pomemben – še posebej prvi. Človeka žene vedno naprej od tistega, kar je. To daje
zadovoljstvo, samozaupanje in namen v življenju. To
naredi življenje vznemirljivo in polno obljub. Ne delajte
za oči drugih. Lahko nagrajuje, toda samo začasno.
Število korakov ni pomembno. Živite ta trenutek,
razvijajoč sebe korak za korakom, kot rastlina, ki raste
okoli ovir. Njen cilj ni nekje zgoraj, temveč v njej sami,
v tistem, kar postane. Še vedno bom držala pesti, da
nam bo vsem življenje v zadovoljstvo.
Pa srečno.

Ravnateljica
Cvetka Kernel, prof.
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OSEBNA IZKAZNICA

01 OSEBNA IZKAZNICA

Prijavnica v dijaški dom

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Dijaški dom
Tržaška 36, 6230 Postojna
E-pošta: sgls.postojna@guest.arnes.si

Prijavnice za vpis v dijaški dom lahko najdete na spletnih
straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
oziroma na spodnji spletni povezavi.

Kontaktne številke
Recepcija dijaškega doma in šole:
05 850 10 20

https://e-uprava.gov.si/.download/vloge/dokumenti/14330/
file-content  

Recepcija dijaškega doma:
051 630 781

Oskrbnina

Zbornica vzgojiteljev:
030 381 333

Ceno oskrbnine določa Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport Republike Slovenije, na podlagi drugega
odstavka 29. člena Zakona o gimnazijah.

Spletna stran:
sgls.si
FB profil:
www.facebook.com/ddSGLS/

Ekipa vzgojiteljev
•
•
•
•
•
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Na podlagi prejete prijavnice se z dijakom in starši sklene
pogodba o nastanitvi. Prijavnica je dostopna na spletni
strani:

Ava Slejko
Martin Koron
Miha Uhelj
Tanja Čehić
Tina Agić
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Osebna izkaznica dijaškega doma

Subvencija
MIZŠ vsako leto sprejme sklep o sofinanciranju plačil
staršev, ki imajo več kot enega otroka hkrati v dijaškem
domu. Za pridobitev te subvencije je potrebno poleg
prijavnice za sprejem v dijaški dom oddati tudi Vlogo za
subvencijo. Vlogo se odda za starejšega otroka oz. za
tistega, ki bo prvi zaključil šolanje.
Vloga je dostopna na spletni strani:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1122
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Cilji vzgojnega programa

V okviru projekta Botrstvo v Sloveniji se je oblikoval
poseben dijaški sklad, iz katerega se krijejo stroški bivanja v dijaških domovih za srednješolce iz družin v stiski.
Do pomoči so upravičeni dijaki in dijakinje, ki prihajajo
iz socialno ogroženih družin in se bodo v šolskem letu
2020/21 redno šolali na srednji šoli.

• Uspešno zaključeno šolanje v izbranem programu.
• Soočanje dijakov z različnimi izzivi, ki jim bodo
koristili pozneje v življenju.
• Spodbujanje dijaka pri uresničevanju osebnih ciljev.
• Omogočanje dodatne kakovosti vzgojnoizobraževalnega procesa, ponudba institucionalne
vzgoje, možnosti za bivanje, učenje in preživljanje
prostega časa dijakov in učencev.
• Zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika
ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo,
veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost
ter telesno in duševno konstitucijo.
• Vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje
zavesti o enakopravnosti spolov.
• Spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti
obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za
življenje v demokratični družbi.
• Zagotavljanje kakovostne izobrazbe.
• Spodbujanje zavesti o integriteti posameznika.
• Omogočanje vključevanja v procese evropskega
povezovanja.
• Uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje
in izobraževanja.
• Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj spodbudnih okolij.
• Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami.
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Botrstvo
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Urnik dnevnih aktivnosti
AKTIVNOSTI

URA

Bujenje

06.45

Zajtrk

07.00–07.30

Pouk

07.30–13.40

Kosilo (v petek lunch paket)

12.30–14.00

Prosto

13.40–15.30

Učne ure

15.30–17.45

Večerja (v nedeljo ni večerje)

18.00–18.30

Aktivnosti

18.00–21.00

Dodatna učna ura

19.00–20.00

Spanje in tišina v domu

22.00–06.00
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• Vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in
za dejavno vključevanje v demokratično družbo,
kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren
odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, do
svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega
okolja, do prihodnjih generacij.
• Spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja.
• Omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni
ustvarjalnosti čim večjemu deležu prebivalstva.
• Usmerjanje k socialnemu dialogu in nenasilni
komunikaciji.
• Omogočanje priložnosti za razvoj družbenih in
individualnih veščin in kompetenc posameznikov in
skupin.
• Spodbujanje razvoja podjetniške miselnosti,
socialnega partnerstva ter aktivnega sodelovanja
z okoljem in drugi cilji, ki so v skladu s trendi in
usmeritvami sodobnih družbenih sprememb.

Trajanje vzgojnega programa
Dijak je lahko nastanjen v dijaškem domu, dokler obiskuje
izobraževalni program v srednji šoli.
Posebnosti našega vzgojnega programa:
•
•
•
•
•

7

zanimive spremljevalne vsebine,
velika izbira prostočasnih aktivnosti in krožkov,
vzgojitelji z zanimivimi delovnimi izkušnjami,
privlačen družabni prostor imenovan Brlog,
sodobno prenovljen dijaški dom.
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Izbirne aktivnosti v dijaškem domu

Učne ure potekajo večino časa v učilnicah po vzgojnih
skupinah ob prisotnosti vzgojitelja.

Krožki

Urnik učnih ur
15.30–16.10
16.20–17.00
17.10–17.45
Dijaki višjih letnikov imajo lahko po predhodnem
dogovoru s starši in vzgojiteljem učne ure tudi v sobah.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arboristični krožek
čebelarski krožek
delo v gozdu
filmoteka
fitnes
mali nogomet
lovski krožek
odbojka
pohodniški krožek
polharski krožek
košarka
strelski krožek
šahovski krožek
kuharski krožek
družabne igre
namizni tenis
domska glasbena skupina
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Učne ure
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Aktivnosti, ki so v domu namenjene vsem dijakom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izlet na morje in ogled filma v kinu
turnir v malem nogometu
pohod s piknikom in družabnimi igrami
kostanjev piknik
prednovoletni praznični izlet
smučanje
drsanje
bowling
nočni pohod
plavanje v bazenu
srčkov ples
čistilna akcija Parka mladosti ob dnevu zemlje
kmečke igre s piknikom

Aktivnosti za zaključne letnike
• zadnja večerja
• pomoč pri izpeljavi maturantskega plesa
• zaključni izlet

Aktivnosti v domu, ki so organizirane na željo in
pobudo dijakov
•
•
•
•
•
•
•
•
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obisk Gasilsko reševalnega centra Postojna
obisk Radia 94
obisk Centra za obveščanje 112
ogledi različnih jam (Jama pod kočo Mladiko, jama
Dimnica, Mačkovca jama ...)
različne delavnice – varna raba interneta, odraščanje, spolnost in varnost, alkohol in varna vožnja...
orientacijski pohod
delo v gozdu, sadnja, sečnja, spravilo
ogled različnih virov obnovljive energije (ogled
vetrne elektrarne, ogled sončne elektrarne, ogled
kurilnice na lesno biomaso)
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Domijada
Domijada je največje in najpomembnejše športno–
kulturno srečanje dijaških domov Slovenije in se
organizira vsako šolsko leto, praviloma v mesecu aprilu.
Priprave na Domijado potekajo celo šolsko leto.
Tekmovanja se organizirajo v treh stopnjah:
1. regijska tekmovanja
2. medregijska tekmovanja
3. državno srečanje – Domijada

Možnost dela v času bivanja v dijaškem
domu
Dijakom je omogočen dodaten zaslužek preko dijaške
napotnice z dodatnim delom, kot je delo v gozdu, ter z
raznimi opravili po dijaškem domu (barvanje, čiščenje,
razstavljanje starega in sestavljanje novega pohištva ...)

Ostale možnosti v dijaškem domu
• Možnost opravljanja tečajev Cestno prometnih
predpisov v popoldanskem času.
• Možnost opravljanja izpita za avto, tovornjak,
traktor.
• Možnost treniranja gozdarskih veščin kot je
prežagovanje hloda, obračanje verige pri motorni
žagi, prepoznavanje dreves.
• Možnost obiska prireditev in sejmov s področja
krožkov, ki jih obiskujejo.

Po končanem šolanju
Vsi dijaki, ki uspešno zaključijo srednjo šolo in nadaljujejo šolanje na višji šoli v Postojni ali Sežani, imajo
možnost namestitve v našem dijaškem domu v delu, ki je
namenjen za bivanje študentov višjih šol.
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NATISNJENO NA RECIKLIRAN PAPIR

