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1 UVOD
Letni delovni načrt Dijaškega in študentskega doma temelji na Vzgojnem programu za dijaške
domove Slovenije in šolski zakonodaji. Vzgojni program za dijaške domove je nacionalni
dokument, ki opredeljuje vzgojno-izobraževalno delo v dijaškem domu, ki izvajajo program
javne službe. Dijaški in študentski dom je namenjen bivanju dijakov in študentov, ki prihajajo
iz oddaljenih območij in jim nudi vso oskrbo in možnost za kvalitetno življenje.
SPLOŠNI PODATKI O DOMU
Ime :

Dijaški in študentski dom Grm Novo mesto

Sedež :

Sevno 13, 8000 Novo mesto

Telefon :

+386 7 39 34 719

Fax :

+386 7 39 34 710

E-mail :

martina.kralj@guest.arnes.si

Splet:

http://www.dom.grm-nm.si/ksgrm/

Ravnateljica :

Martina Kralj

Ustanovitelj :

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Število dijakov:

105/50 deklet, 55 fantov, 6 dijakov na živinorejski praksi

Število vzgojnih skupin:

4

Število študentov :

18

1.1

Predstavitev dijaškega doma

Dijaški in študentski dom se nahaja v sklopu stavbe zavoda na Sevnem 13. Samo stavbo
obdajajo zelenice, ki dajejo videz prijetnega domačega okolja. To je velika prednost doma in
nam omogoča izvajanje nekaterih dejavnosti izven samega objekta stavbe doma, kot npr.
kolesarjenje, učenje golfa, jahanja in pohodov. Zavod, kakor tudi dom, je odmaknjen od
mestnega hrupa in je v neposredni bližini Novega mesta.
V sklopu objekta so skupni prostori, ki so namenjeni učenju in preživljanju prostega časa:









knjižnica in čitalnica,
kuhinja,
jedilnica,
telovadnica,
zunanja igrišča za košarko, nogomet,
prostor za namizni tenis,
park,
fitnes,
6
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učilnice, ki so namenjene popoldanskemu učenju in
računalniška učilnica.

Vsak dan si sproti prizadevamo, da bi bil naš dom sodoben, prijazen in vsebinsko bogat. Vizija
jutrišnjega dne je varen in prijeten dom, v katerem se bomo dobro počutili vsi, ki živimo in
delamo v njem.
Naši cilji vzgojno-izobraževalnega procesa v domu so v skladu z nacionalnimi cilji vzgoje in
izobraževanja in temeljijo na veljavni zakonodaji.
Temeljni cilji so:




















omogočanje dodatne kakovosti vzgojno-izobraževalnega 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 oziroma invalidnost;
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;
razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega
jezika kot jezika države Slovenije;
zagotavljanje kakovostne izobrazbe;
spodbujanje zavesti o integriteti posameznika;
razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o zgodovini
Slovenije in njeni kulturi;
omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja;
uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja;
zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi
razvojnimi problemi;
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;
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 druge kulture, 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;
7
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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.

Dolgoročni cilji in prednostne naloge:
-

-

zagotoviti dijakom optimalne pogoje bivanja za uspešno učenje in osebno rast ne glede
na socialne, kulturne in druge razlike,
razvijati in spodbujati nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot dijakov za pridobivanje
dodatnih znanj in veščin z vključevanjem v neformalna izobraževanja s področja
vseživljenjskega učenja,
vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojne
strpnosti, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter enakopravnosti,
vzgajati in izobraževati mlade za trajnostni razvoj,
spodbujati in razvijati osebnostni razvoj dijakov v skladu z njihovimi interesi,
ohraniti oziroma izboljšati učni uspeh dijakov,
zmanjšati število vzgojnih prekrškov,
izboljšati sodelovanje staršev.

Akcijski načrt aktivnosti za izpeljavo dolgoročnih ciljev
Tabela 1: Cilji: razvijati in spodbujati nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot dijakov za
pridobivanje dodatnih znanj in veščin z vključevanjem v neformalna izobraževanja s
področja vseživljenjskega učenja
Dejavnost
Rok za izvedbo
Merila za spremljanje
Peka kruha in pletenic
Lista prisotnosti, število
(sodelovanje na razstavah 1x mesečno
izdelkov
kruha in pletenic)
Sodelovanje dijakov pri
september 2019 - junij 2020 Število udeležencev
interesnih dejavnostih
Število ogledov
Ogledi kmetij
september 2019 - junij 2020
Število udeležencev

Tabela 2: Cilj: vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za
medsebojne strpnosti, za spoštovanje človekovih pravic
enakopravnosti
Dejavnost
Rok za izvedbo
Prostovoljno delo
september 2019 - junij 2020
Pogovorne ure
1x mesečno

8
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in temeljnih svoboščin ter
Merila za spremljanje
Število udeležencev
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Tabela 3: Cilj: vzgajati in izobraževati mlade za trajnostni razvoj
Dejavnost
Rok za izvedbo
Merila za spremljanje
1 x tedensko ločeno zbiranje Število napolnjenih posod z
Ločeno zbiranje odpadkov
odpadkov
odpadki
Varčevanje z energijo:
- namestitev
ustreznega podajalca
za papir
1x tedensko
Pogovori in delavnice
- zmanjševanje porabe
vode v kopalnici
- pravilno zračenje sob
Tabela 4: Cilj: spodbujati in razvijati osebnostni razvoj dijakov v skladu z njihovimi interesi
Dejavnost
Rok za izvedbo
Merila za spremljanje
Konjereja
2x tedensko
Število udeležencev
Kulturne dejavnosti
1x mesečno
Število udeležencev
Športne dejavnosti
3x tedensko
Število udeležencev
Tabela 5: Cilj: ohraniti oziroma izboljšati učni uspeh dijakov
Dejavnost
Rok za izvedbo
Delavnice na temo učenje
oktober, november 2019
učenja
Sodelovanje s starši

september 2019 - junij 2020

Merila za spremljanje
Število
udeležencev
delavnici
Število stikov s starši

na

Načrtovanje dela v dijaškem
oktober 2019 - maj 2020
domu

Število načrtov

Individualna učna pomoč

Število opravljenih ur na
posameznega dijaka

Po dogovoru

Tabela 6: Cilj: izboljšati sodelovanje s starši
Dejavnost
Rok za izvedbo
Obveščanje staršev
1x mesečno
1.2

Merila za spremljanje
Število stikov s starši

Dodatna ponudba doma

Poleg nastanitve dijakov in študentov v domu omogočamo občasno namestitev različnim
gostom, ki kot posamezniki ali skupine prosijo za nastanitev. Center sodeluje v mednarodni
izmenjavi dijakov, študentov ter z ostalimi razvojnimi inštitucijami pri nas in v Evropi. Dijakom
in študentom omogočamo nastanitev v domu.
Storitve tržimo tudi različnim skupinam športnikov, študentov, kulturnim in drugim skupinam,
ki poleg nastanitve in hrane potrebujejo prostore za druženje, predavanja, športna igrišča in
drugo infrastrukturo doma.
9
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1.3

Področje javne službe

Dijaški dom opravlja javno službo na področju dejavnosti dijaškega in študentskega doma.
1.4

Prostori dijaškega in študentskega doma

Materialne možnosti in pogoje za življenje in vzgojo v domu predstavljajo vsi pogoji za bivanje,
učenje, zdravo in kulturno življenje, prehrano in rekreacijo.
V domu je 47 sob, 46 sob je triposteljnih, ena je dvoposteljna. Šest sob je namenjenih bivanju
študentov, ostale pa dijakom. V vsakem nadstropju je umivalnica, čajna kuhinja in skupni
prostor za druženje. Ostali prostori, kot je jedilnica, kuhinja, telovadnica, učilnice ter knjižnica
s čitalnico so v ostalem delu stavbe zavoda in so neposredno povezani s prostori dijaškega
doma. Imamo tudi opremljeno stanovanje, ki je namenjeno bivanju gostov.

10
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2 DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI OKOLIŠ
Dijaški in študentski dom ima medregijski pomen. V letošnjem šolskem letu bivajo pri nas dijaki
iz 46 občin.
Tabela 7: Število vpisanih dijakov in študentov v dijaški dom iz posameznih občin po letih
2013/
2014/
2015/
2016/
2017/
2018/
2019/
Občina
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ajdovščina

1

Banja Luka
1
(BIH)
Bled
/
Braslovče
/

/

/

2

2

3

5

/

/

/

/

1

/

/
/

/
1

/
1

/
1

1
1

1
1

Brezovica

/

/

/

/

1

1

1

Brežice

14

8

10

10

10

9

4

Cazin (BIH)

/

/

/

/

/

1

1

Celje
Cerknica

1
/

1
1

1
2

/
6

/
8

/
10

/
10

Čabar (HR)

/

/

/

/

/

1

/

Črnomelj
Divača

2
/

2
/

/
/

/
1

/
1

3
1

1
1

Dobrepolje

7

6

2

4

/

1

1

Domžale

/

1

2

3

3

3

2

Doneli
(S.
/
Makedonija)

/

/

/

/

/

1

Gorje

1

1

/

/

/

/

/

Gornji Grad

/

1

/

/

/

/

/

Grosuplje

/

1

3

3

7

7

5

/

/

/

/

/

/

1

/
4
/

/
3
/

/
4
2

/
4
2

1
2
2

/
3
1

/
3
1

2

2

2

2

/

/

2

2

3

1

1

1

/

/

HarpeljeKozina
Horjul
Idrija
Ig
Ilirska
Bistrica
Ivančna
Gorica
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Izola
Kanal
Kočevje
Koper
Kostanjevica
na Krki
Kozje
Krajnska
Gora
Kranj
Krško

/
/
8
/

/
/
5
2

/
/
5
2

/
/
8
/

/
/
7
/

/
1
6
/

1
1
9
1

1

/

/

/

/

/

/

1

/

/

/

/

/

/

1

1

/

/

/

/

/

1
9

/
7

/
6

1
3

1
3

1
9

1
3

Laktaši (BIH) /

/

/

/

/

/

2

Laško
Litija
Ljubljana
Logatec
LogDragomer
Loška dolina

/
10
3
4

/
8
3
6

1
9
2
12

/
9
3
10

/
7
2
11

1
9
5
9

/
10
3
7

1

1

/

/

/

/

/

/

/

2

2

4

7

6

Loški Potok

1

1

1

3

1

2

1

Lukovica

/

/

/

/

/

2

2

Makedonski
Brod
(S. /
Makedonija)

/

/

/

/

/

2

Medvode

1

1

/

/

/

/

/

Metlika
2
Mirna Peč
/
Mislinja
/
Mokronog –
1
Trebelno
Moravče
2

2
1
2

/
/
2

1
/
1

2
/
1

2
/
/

1
/
/

1

/

/

/

/

/

1

2

2

/

1

/

Moste-Polje /

/

/

/

1

1

/

Murska
Sobota

/

/

/

/

/

/

1

Nova Gorica /

/

/

/

/

/

1

Novo mesto 1

/

/

/

/

/

/

12
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Ormož
Pivka
Postojna
Prilep
(MAKEDONIJ
A)
Ptuj
Radeče
Radlje
ob
Dravi
RenčeVogrsko
Ribnica
Semič
Sevnica
Slovenj
Gradec

/
1
2

1
/
3

1
1
6

1
2
6

/
2
6

/
2
5

/
3
4

/

/

/

/

/

1

/

/
/

1
1

1
2

1
2

/
2

/
2

/
1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1

1

2

/
/
10

/
1
6

/
/
6

2
/
3

1
/
/

2
/
2

2
/
2

/

/

/

/

/

1

3

Sodražica

2

2

1

2

1

1

1

Solčava
Šentjernej

/
3

/
2

/
/

1
/

1
/

/
/

/
/

Šentrupert

2

1

2

/

/

1

/

Škocjan
Šmartno pri
Litiji
Tolmin
Trebnje
Trst
Velenje
Velika Plana
(Srbija)
Velike Lašče

/

/

2

/

/

1

/

3

9

4

3

3

5

3

/
1
/
/

/
1
/
/

/
/
/
/

/
1
1
1

/
/
1
/

/
/
1
/

/
1
/
/

/

/

/

/

/

/

1

1

2

3

3

3

5

4

Vič
Videm
Vrhnika
Zagorje
Zavrč

/
/
2
2
/

/
1
4
1
/

/
1
4
/
/

/
/
2
/
1

1
/
2
/
/

/
/
1
1
/

/
/
/
2
/

Žužemberk

1

1

3

/

/

/

1

Skupaj

113

109

111

115

103

136

123
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3 NAČRT USMERJANJA IN VPISA
Za šolsko leto 2020/2021 bo dom organiziral seznanjanje učencev osnovnih šol, njihovih
staršev in šolskih svetovalnih delavcev z možnostjo bivanja v domu. Seznanili bomo tudi dijake
srednjih šol, ki delujejo v sklopu zavoda, in ostale šole z možnostjo bivanja v domu.
šestindvajsetega septembra 2019 bomo organizirali »Dneve odprtih vrat«, na katere bo
zavoda povabil osnovne šole z območja, s katerega prihajajo učenci v šolo.
3.1

Javnost bomo informirali o ponudbi doma na različnih sejmih tekom leta

Prav tako bomo svojo dejavnost predstavljali na različnih prireditvah, seminarjih,
izobraževanjih, ki jih bo organiziral zavod; na televiziji, radiju in različnih časopisih in na
»Informativnem dnevu« za učence devetih razredov in študente v mesecu februarju.
3.2

Predlog Dijaškega in študentskega doma razpisa za vpis v šolsko leto 2020/2021

Na podlagi zasedenosti mest v dijaškem domu v šol. letu 2019/2020 je predlog razpisa
Dijaškega in študentskega doma za vpis v šolsko leto 2020/2021 naslednji:
3.3

27 prostih mest za dekleta,
20 prostih mest za fante,
5 prostih mest za študente.
Vpis v šolskem letu 2019/2020

V dijaškem in študentskem domu v šolskem letu 2019/2020 biva 105 dijakov in 18 študentov.
3.4

Oblikovanje vzgojnih skupin

Dijaki so razdeljeni v štiri vzgojne skupine.
Tabela 8: Prikaz oblikovanja vzgojnih skupin po dijakinjah/dijakih in vzgojiteljih
Vzgojna skupina
Dijaki
Dijakinje Skupaj Vzgojitelj
1.

/

26

26

Katarina Teršar Zalar

2.

3

24

27

Jasmina Penca

3.

25

/

25

Artem Lesnikov

4.

27

/

27

Janja Klemenčič

Skupaj dijaški dom

55

50

105
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3.5

Pregled dijakov po šolah in programih

V dijaškem domu bivajo dijaki dveh šol:
- Srednja šola za gostinstvo in turizem
- Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Tabela 9: Stanje po vzgojnih skupinah po številu dijakov
Stanje po vzgojnih Število dijakov
Število dijakinj
skupinah
1.
0
26

Skupaj
26

2.

3

24

27

3.

25

0

25

4.

27

0

27

En dijak v 3. VS obiskuje PTI program gastronomski tehnik, dve dijakinji v 1. VS pa program
gastronomski tehnik, ostali dijaki obiskujejo Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo
(seznam sledi v nadaljevanju).
Tabela 10: Prikaz oblikovanja vzgojnih skupin po dijakinjah/dijakih, programu, oddelku,
razredniku in vzgojitelju za 1. vzgojno skupino
1. vzgojna skupina:
Vzgojiteljica: Katarina TERŠAR ZALAR
Zap.št.

Priimek in ime

Program

Oddelek

Razrednik

1

Andrejc Patricija

Biotehniška gimnazija

1.b

Mitja Turk

2

Borič Loti

Naravovarstveni tehnik

4.e

Sabina Nemanič

3

5.b

Katja Junc

4

Butara
Šepec Hortikulturni tehnik (PTI)
Aleksandra
Cigale Klavdija
Hortikulturni tehnik (PTI)

5.b

Katja Junc

5

Cigale Nika

Gospodar na podeželju

3.e

Marko Hrastelj

6

Gantar Lucija

Kmetijsko-podjetniški tehnik 3.c

Renata Kus Pisek

7

Graj Ina

Naravovarstveni tehnik

4.e

Sabina Nemanič

8

Jakoš Špela

Slaščičar

3.h

Tatjana Mavsar

9

Kink Nina

Slaščičar

3.h

Tatjana Mavsar

10

Komac Neja

Hortikulturni tehnik (PTI)

4.g

11

Kos Petra

Kmetijsko-podjetniški tehnik 3.c

Andreja Bartol
Bele
Renata Kus Pisek

12

Kržišnik Lucija

Urška Mehle

13

Lanšček Patricija

Gastronomsko-turistični
2.a
tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik 4.c

14

Lindič Anja

Gospodar na podeželju

Marko Hrastelj

15

3.e

Damir Škerl
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15

Močilar Špela

Gospodar na podeželju

1.e

16

Plahuta Anja

Barbara Činkole

17

Rojc Tina

18

Skebe Anja

Pomočnik v biotehniki in 1.i
oskrbi
Gastronomsko-turistični
1.b
tehnik
Cvetličar
2.h

19

Skerbiš Tjaša

Cvetličar

1.g

Matej Zobec

20

Stepan Katja

Gospodar na podeželju

1.e

Matej Zobec

21

Strosar Sara

Kmetijsko-podjetniški tehnik 1.c

Zdravka Križman

22

Škof Sandra

Gospodar na podeželju

Matej Zobec

23

Švigelj Ana

Kmetijsko-podjetniški tehnik 1.c

Zdravka Križman

24

Tomažič Mojca

Naravovarstveni tehnik

Mateja Okleščen

25

Turk Laura

Kmetijsko-podjetniški tehnik 4.c

Damir Škerl

26

Vardić Anja

Biotehniška gimnazija

Gabrijela Šturm

1.e
3.d
4.a

Matej Zobec

Maja
Skubic
Avsec
Iztok Adamčič

Tabela 11: Prikaz oblikovanja vzgojnih skupin po dijakinjah/dijakih, programu, oddelku,
razredniku in vzgojitelju za 2. vzgojno skupino
2. vzgojna skupina:
Vzgojiteljica: Jasmina PENCA
Zap.št.

Priimek in ime

Program

Razred

Razrednik

1

Cencelj Katarina

Gospodar na podeželju

2.f

Iztok Adamčič

2

Cigale Urh

Gospodar na podeželju

2.f

Iztok Adamčič

3

Čop Ana

Vrtnar

3.g

Tatjana Mavsar

4

Debeljak Iza

Kmetijsko-podjetniški tehnik 4.d

Sabina Nemanič

5

Frank Adrijana

Kmetijsko-podjetniški tehnik 2.d

Neva Vrčko Novak

6

Frank Karmen

Slaščičar

Nina Jarc

7

Grginič David

Kmetijsko-podjetniški tehnik 2.d

Neva Vrčko Novak

8

Hadžić Lejla

Hortikulturni tehnik (PTI)

9

Hribar Tina

Kmetijsko-podjetniški tehnik 2.c

Andreja
Bartol
Bele
Mojca Vrečer

10

Jandrlič Doroteja

Kmetijsko-podjetniški tehnik 4.f
(PTI)

2.i

16

4.g

Mateja Prus
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11

Ješelnik Eva

Kmetijsko-podjetniški tehnik 1.c

Zdravka Križman

12

Juhart Tjaša

Naravovarstveni tehnik

Mateja Okleščen

13

Ljubišić Dasha

Kmetijsko-podjetniški tehnik 2.c

Mojca Vrečer

14

Lukančič Blaž

Gospodar na podeželju

Iztok Adamčič

15

Ožbolt Neža

Kmetijsko-podjetniški tehnik 2.d

Neva Vrčko Novak

16

Pečarič Nina

Kmetijsko-podjetniški tehnik 4.d

Sabina Nemanič

17

Peterlin Katarina

Cvetličar

Marko Hrastelj

18

Petrovčič Mateja

Kmetijsko-podjetniški tehnik 2.d

Neva Vrčko Novak

19

Petrovič Sara

Kmetijsko-podjetniški tehnik 4.d

Sabina Nemanič

20

Repič Nika

Naravovarstveni tehnik

Mateja Okleščen

21

Sitar Tinkara

Kmetijsko-podjetniški tehnik 4.c

Damir Škerl

22

Snoj Lina

Naravovarstveni tehnik

Zvijezdana Cujnik

23

Šterbenc Karmen

Kmetijsko-podjetniški tehnik 2.c

Mojca Vrečer

24

Tekavec Katarina

Kmetijsko-podjetniški tehnik 4.c

Damir Škerl

25

Verbajs Neža

Biotehniška gimnazija

Mitja Turk

26

Vidic Martina

Kmetijsko-podjetniški tehnik 3.c

Renata Kus Pisek

27

Zavrl Anita

Kmetijsko-podjetniški tehnik 2.c

Mojca Vrečer

3.d

2.f

3.f

3.d

1.d

1.b

Tabela 12: Prikaz oblikovanja vzgojnih skupin po dijakinjah/dijakih, programu, oddelku,
razredniku in vzgojitelju za 3. vzgojno skupino
3. vzgojna skupina
Vzgojitelj: Artem LESNIKOV
Zap.št.

Priimek in ime

Program

Razred

Razrednik

1

Činkelj Tomaž

Gospodar na podeželju

3.e

Marko Hrastelj

2

Dolšak Tilen

Naravovarstveni tehnik

2.e

Neva Vrčko Novak

3

Hribljan Dejan

Kmetijsko-podjetniški tehnik

4.c

Damir Škerl

4

Ivanc Gal

Kmetijsko-podjetniški tehnik

4.c

Damir Škerl

17
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5

Kete David

Kmetijsko-podjetniški tehnik

3.c

Renata Kus Pisek

6

Klun Florijan

Kmetijsko-podjetniški tehnik

4.c

Damir Škerl

7

Komac Mark

Gospodar na podeželju

1.e

Matej Zobec

8

Mavrič Klemen

Kmetijsko-podjetniški tehnik

1.c

Zdravka Križman

9

Mlakar Domen

Gospodar na podeželju

2.f

Iztok Adamčič

10

Nagode Žan

Gospodar na podeželju

3.e

Marko Hrastelj

11

Otoničar David

Kmetijsko-podjetniški tehnik

1.c

Zdravka Križman

12

Petrevčič Jan

Gospodar na podeželju

2.f

Iztok Adamčič

13

Petrovčič Aljaž

Gospodar na podeželju

3.e

Marko Hrastelj

14

Pleško Rok

Katja Junc

15

Podlogar Emanuel

16

Priteržnik žan

Kmetijsko-podjetniški tehnik 5.a
(PTI)
Kmetijsko-podjetniški tehnik 4.f
(PTI)
Kmetijsko-podjetniški tehnik 1.c

17

Rovšek Žiga

Gospodar na podeželju

2.f

Iztok Adamčič

18

Samsa Andraž

Kmetijsko-podjetniški tehnik

1.c

Zdravka Križman

19

Sladič Dominik

Kmetijsko-podjetniški tehnik

1.c

Zdravka Križman

20

Stipič Sandi

Gospodar na podeželju

2.f

Iztok Adamčič

21

Štempihar Rok

Gospodar na podeželju

1.e

Matej Zobec

22

2.f

Iztok Adamčič

23

Trošt
Kerševan Gospodar na podeželju
Jakob
Vidic Jernej
Gospodar na podeželju

2.f

Iztok Adamčič

24

Zrnec Jan

Gospodar na podeželju

2.f

Iztok Adamčič

25

Zupan Henrik Riko

Gastronomski tehnik (pti)

4.b

Andrej Lapanje

Mateja Prus
Zdravka Križman

Tabela 13: Prikaz oblikovanja vzgojnih skupin po dijakinjah/dijakih, programu, oddelku,
razredniku in vzgojitelju za 4. vzgojno skupino
4. vzgojna skupina:
Vzgojiteljica: Janja KLEMENČIČ
Zap.št.

Priimek in ime

Program

Razred

Razrednik

1

Andrejc Leon

Kmetijsko-podjetniški tehnik

2.c

Mojca Vrečer

2

Capuder Luka

Gospodar na podeželju

3.e

Marko Hrastelj

3

Cerar Luka

4

Godeša Gregor

Kmetijsko-podjetniški tehnik 4.f
(PTI)
Kmetijsko-podjetniški tehnik
3.c

18

Mateja Prus
Renata
Pisek

Kus
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5

Jugovac Tomaž

Gospodar na podeželju

1.e

Matej Zobec

6

Kandare Danijel

Kmetijsko-podjetniški tehnik

3.c

7

Kandare Jakob

Kmetijsko-podjetniški tehnik

2.d

Renata
Kus
Pisek
Neva
Vrčko
Novak
Nina Jarc

8

Konda Janez

Mesar

2.j

9

Korošec Maks

Kmetijsko-podjetniški tehnik

2.d

10

Krašna Toni

Hortikulturni tehnik (PTI)

4.g

11

Lapanja Klemen

12

Lavrič Anej

Kmetijsko-podjetniški tehnik 4.f
(PTI)
Gospodar na podeželju
3.e

13

Pečar Jure

Kmetijsko-podjetniški tehnik

2.c

Mojca Vrečer

14

Perenič Tine

Kmetijsko-podjetniški tehnik

4.c

Damir Škerl

15

Petrič Jožko

Pomočnik v biotehniki in oskrbi 2.k

Rebeka Pirnar

16

Pivk Domen

Kmetijsko-podjetniški tehnik

2.d

17

Požar Domen

Kmetijsko-podjetniški tehnik

2.d

18

Revinšek Andraž

Pomočnik v biotehniki in oskrbi 2.k

Neva
Vrčko
Novak
Neva
Vrčko
Novak
Rebeka Pirnar

19

Rojc Aleks

Hortikulturni tehnik (PTI)

20

Savšek Jakob

21
22

Solomun
Mark
Sterle Žan

23
24
25
26
27

Marko Hrastelj

tehnik 4.f

Andreja Bartol
Bele
Mateja Prus

3.i

Tatjana Mavsar

Gospodar na podeželju

3.e

Marko Hrastelj

Valič Bor

Kmetijsko-podjetniški tehnik

4.c

Damir Škerl

Velikonja
Klemen
Vovk
Burger
Gašper
Zabukovec
David
Zaletelj Matej

Hortikulturni tehnik (PTI)

4.g

Kmetijsko-podjetniški tehnik

3.c

Mesar

2.j

Andreja Bartol
Bele
Renata
Kus
Pisek
Nina Jarc

Vrtnar

1.f

Matej Zobec

Kmetijsko-podjetniški
(PTI)
Jean Mesar

19

4.g

Neva
Vrčko
Novak
Andreja Bartol
Bele
Mateja Prus
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Tabela 14: Številčni prikaz dijakov po šolah, programih, razredih, razrednikih za Kmetijsko
šolo Grm in biotehniško gimnazijo za šol. leto 2019/2020
RAZRED RAZREDNIK PROGRAM
M Ž
Št.
Dijaški
dijakov dom
1.A
S. Golob
Tehniška gimnazija
5
18 23
0
1.B
M. Turk
Tehniška gimnazija
3
13 16
2
1.C
Z. Križman
Kmetijsko-podjetniški tehnik
13 9
22
8
1.D
Z. Cujnik
Naravovarstveni tehnik
2
9
11
1
1. EFG
M. Zobec
Gospodar na podeželju
9
4
13
6
1. F
Vrtnar
1
3
4
1
1. G
Cvetličar
0
9
9
1
1.H
S. Hude
Slaščičar
4
19 23
0
1.I
B. Činkole
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
9
5
14
1
1. J
H. Košmerlj Pomočnik v biotehniki in oskrbi
1
7
8
0
2. A
2. B
2.C
2.D

G. Kastelic
V. Resnik
M. Vrečer
N. Vrčko

Tehniška gimnazija
Tehniška gimnazija
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik

4
5
13
7

16
10
8
5

20
15
21
12

0
0
6
8

I. Adamčič

Naravovarstveni tehnik
Gospodar na podeželju

2
15

8
4

10
19

1
10

2. G

Vrtnar

4

1

5

0

2.H
2. I
2.J
2. K
2. L

Cvetličar
Slaščičar
Mesar
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Pomočnik v biotehniki in oskrbi

1
1
11
6
4

6
16
0
2
6

7
17
11
8
10

1
1
2
2
0

Tehniška gimnazija
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Naravovarstveni tehnik
Gospodar na podeželju
Cvetličar
Vrtnar
Slaščičar
Mesar

8
13
4
11
0
3
0
5

21
9
17
2
7
2
13
0

29
22
21
13
7
5
13
5

0
7
3
8
1
1
2
1

Tehniška gimnazija
Kmetijsko-podjetniški tehnik
Kmetijsko-podjetniški tehnik

10
17
5

22
7
5

32
24
10

1
9
3

2.E
2. F

N. Jarc
R. Pirnar
J. Ucman

3. A
3. C
3.D
3. E
3.F
3.G
3.H
3.I

V. Zupančič
R. Kus Pisek
M. Okleščen
M. Hrastelj

4. A
4. C
4. D

G. Šturm
D. Škerl
S. Nemanič

T. Mavsar

20
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4. E

Naravovarstveni tehnik

2

11

13

2

Kmetijsko-podjetniški tehnik-pti

16

2

18

5

4.F

M. Prus

4.G

A.
Bartolj Hortikulturni tehnik-pti
Bele

5

10

15

5

5.A

K. Junc

Kmetijsko-podjetniški tehnik-pti

8

2

10

1

Hortikulturni tehnik-pti

1

9

10

2
6
108

5.B
Živinorejska praksa
SKUPAJ

228 317 545

Tabela 15: Prikaz skupnega števila dijakov po posamezni šoli
Dijaški dom
ŠOLA
M
Ž
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 228
317
Srednja šola za gostinstvo in turizem
103
122
SKUPAJ
331
439
3.6

Skupaj
545
225
770

Dijaški dom
108
3
111

Pregled študentov po programih

V Dijaškem in študentskem domu je vpisanih 18 študentov višje šole. Vsi so slušatelji Višje
strokovne šole Grm Novo mesto.
Tabela 16: Prikaz študentov po programih in letnikih
Zap. št.
Priimek in ime
Program

Letnik

1

Dimic Vid

Upravljanje podeželja in krajine

1.

2

Durić Elmedina

Gostinstvo in turizem

2.

3

Habe Johan

Upravljanje podeželja in krajine

1.

4

Kadivnik Katarina

Upravljanje podeželja in krajine

2.

5

Kosem Maša

Upravljanje podeželja in krajine

1.

6

Kostadinoski Davor

Gostinstvo in turizem

1.

7

Kostić Lazar

Upravljanje podeželja in krajine

1.

8

Lukman Domen

Upravljanje podeželja in krajine

1.
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9

Ožbolt Filip

Upravljanje podeželja in krajine

2.

10

Penko Matej

Upravljanje podeželja in krajine

1.

11

Peterlin Anže

Upravljanje podeželja in krajine

2.

12

Ponikvar
Gašper

13

Račić Dejan

Gostinstvo in turizem

2.

14

Račić Dijana

Gostinstvo in turizem

1.

15

Slemenjak Rok

Upravljanje podeželja in krajine

1.

16

Stojoski Bojan

Gostinstvo in turizem

1

17

Trajkoska Sara

Gostinstvo in turizem

1.

18

Tršelič Tilen

Naravovarstvo

1.

Janez Naravovarstvo

22
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4 KADROVSKA STRUKTURA
V tem šolskem letu so v Dijaškem domu zaposleni:
- Martina Kralj, ravnateljica,
- Anita Beguš, svetovalna delavka,
- Jasmina Penca, vzgojiteljica,
- Katarina Teršar Zalar, vzgojiteljica,
- Janja Klemenčič, vzgojiteljica,
- Mateja Učjak, vzgojiteljica (odsotna zaradi bolniškega staleža),
- Artem Lešnikov, vzgojitelj,
- Ciril Jerman, nočni varnostnik.
Delavci, ki opravljajo ostala dela, ki so potrebna za nemoten potek dejavnosti doma, so
navedeni v skupnem delu letnega delovnega načrta zavoda.
Organizacija dela v dijaškem domu:
Svet zavoda

Ravnateljica

Svet staršev

Vzgojiteljski zbor

Strokovni aktiv
vzgojiteljev

Svetovalna
delavka
vzgojiteljev

Domska skupnost

Starši

Administrativni
delavci

Administrativni
posl. sekretar
Administrator
Knjižničarka
Računovodkinja

23

Administrativni in
tehnični delavci

Delavci kuhinje

Vodja kuhinje
Kuharice

Tehnična služba

Hišnik
Čistilka
Nočni
varnostnik
Perica
Vratar
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5 ORGANIZIRANOST VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
5.1

Načela vzgojno-izobraževalnega dela

Načela vzgojno-izobraževalnega procesa v domu izhajajo iz potreb, dijakov, družbe in procesa
samega. Vzgojno izobraževalno delo bo temeljilo na temeljnih načelih vzgojnoizobraževalnega procesa.
Temeljna načela vzgojno-izobraževalnega procesa so:
- načelo nenasilne komunikacije, enakih in enakopravnih možnosti,
- načelo opredeljene vizije in jasnih vrednot,
- načelo kompetentnosti in kakovosti, načrtnosti in izbirnosti,
- načelo spremljanja osebnostnega razvoja in dosežkov vključenih v vzgojnoizobraževalni proces,
- načelo individualnosti, individualizacije in medskupinskega sodelovanja,
- načelo globalnega vzgojnega pristopa in avtonomije,
- načelo interdisciplinarnega pristopa k vzgojno-izobraževalnemu procesu,
- načelo odgovornosti, avtonomnosti, zavestne dejavnosti, medkulturnega sodelovanja
in doslednosti,
- načelo sistematičnosti, postopnosti in organiziranosti vzgojno-izobraževalnega
procesa,
- načelo posodabljanja vzgojno-izobraževalnega in bivanjskega okolja in
- druga načela, pomembna za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces.
Vzgojno-izobraževalno delo se izvaja na naslednjih ravneh:
-

individualno vzgojno delo (vzgojitelj izvaja vzgojno-izobraževalni proces z dijakom),
delo z vzgojno skupino (vzgojitelj izvaja vzgojno-izobraževalni proces z dijaki vzgojne
skupine),
medskupinsko vzgojno delo (vzgojitelj izvaja vzgojno-izobraževalni proces z dijaki več
vzgojnih skupin),
delo na ravni doma.

Vzgojno-izobraževalni proces v dijaških domovih poteka ves dan – v času prisotnosti dijakov.
Osnovna formalna pedagoška (vzgojna) enota v dijaškem domu je vzgojna skupina.
Organizirana je mešano, fantje in dekleta. Vzgojno skupino vodi in organizira matični vzgojitelj.
V vzgojni skupini je omogočeno dijakom, da neposredno izražajo stališča in interese ter se
dogovarjajo o vseh bistvenih vidikih življenja in dela v dijaškem domu. Konstruira se z izvolitvijo
predsednika in predstavnikov odborov domske skupnosti. Predstavniki so odgovorni za
povezavo med skupino in domsko skupnostjo, prenos informacij in izpeljavo dogovorjenih
nalog. Vzgojitelj prevzame v skupini vlogo vodje, organizatorja, jo zastopa in skrbi za njeno
delovanje. Pomembna funkcija vzgojne skupine je razvijanje komunikacijskih odnosov.
Vzgojitelj v vzgojni skupini skrbi za varnost dijakov, zagotavlja dijakom osnovne pogoje za
učenje, ustrezen prostor in čas ter mir. Vzgojitelj dijake s poglobljenim individualnim delom
spoznava, jim pomaga k osebnostni in socialni integraciji, odkriva težave in jih v pogovoru z
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njimi pomaga reševati. Vzgojitelj navaja dijake na zdrav način življenja, pravilno
prehranjevanje, osebno urejenost in urejenost njihovih prostorov. Dijake spodbuja k
aktivnemu preživljanju prostega časa in aktivnemu vključevanju v interesne dejavnosti v domu
in izven njega. Vzgojno delo vzgojiteljev poteka po šolskem koledarju, in sicer redne delovne
dni. Delovni čas se skozi leto usklajuje z urniki dela šol, ki jih naši dijaki obiskujejo. Po potrebi
se dela tudi ob sobotah, nedeljah in ob praznikih. Vzgojitelj opravi 40 ur dela na teden od tega
30 ur vzgojnega dela. V nočnem času je za nočno varstvo dijakov zadolžen varnostnik.
5.2

Nočni varnostnik

Delo nočnega varnostnika traja od nedelje do petka od 23. 00 do 07. 30 ure. V nočnem času
varnostnik skrbi za varnost dijakov in celotnega šolskega premoženja, obenem pa opravlja
nekatera vzdrževalna dela, ki prispevajo k boljšemu delu, varnosti in počutju dijakov. Nočno
varnostno službo ob nedeljah oz. praznikih opravljajo vzgojitelji ali nočni varnostnik.
Prostori dijaškega doma so zaprti v času, ko ni pouka, in sicer ob koncu tedna od petka (oz.
delovne sobote) po 15. uri do nedelje (oz. prvega dne pred delovnim dnem v tednu) do 19.
ure, ko se dijaški dom odpre.
Celoten kolektiv dijaškega in študentskega doma opravlja skrbništvo nad skupinami v času
počitnic in med vikendi.

5.3

Delo za šolo, obvezne učne ure

Vzgojitelji bodo pri učnem delu skrbeli za navajanje dijakov na samostojno učenje, organizacijo
medsebojne pomoči pri učnem delu, preverjanje pridobljenega znanja, spremljanje učnega
uspeha dijakov v šoli, evidentiranje prisotnosti dijakov pri učnih urah.
Obvezne učne ure so popoldne od 16. 00 do 18. 00 ure. V tem času bodo vzgojitelji poskrbeli
za primerne učno-delovne pogoje, ki bodo omogočali kvalitetno izkoriščen čas za šolsko delo
vsem tistim, ki jim je to primarna naloga. V času učnih ur praviloma niso dovoljeni izhodi,
gledanje televizije in igranje za računalnikom, razen v primerih, ko vzgojitelj zaradi specifike
posameznega dijaka to dovoli (manjša učna obveznost, praksa, športni dnevi ipd.). Prisotnost
na učnih urah se vsakodnevno beleži, neopravičena odsotnost se šteje med lažje kršitve
domskega reda. O pogostejših odsotnostih bodo vzgojitelji sproti obveščali starše dijaka.
Dijaki 1. in 2. letnikov se učijo v učilnicah. Dijaki 3., 4., in 5. letnikov se učijo po sobah. Vsak
dijak si lahko organizira učenje tudi individualno glede na svoje potrebe in sposobnosti v
dogovoru z matičnim vzgojiteljem. Vzgojitelji si bodo z različnimi pristopi prizadevali za
uspešno učno delo: navajanje dijakov na načine, tehnike in metode uspešnega učenja (v obliki
skupinskih vzgojnih razgovorov, predavanj ter individualnega dela z dijaki), dajanje pozitivnih
spodbud, spremljanje uspeha, motivacija in pomoč pri učenju.
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V pogovorih na temo učenja bodo obravnavane zlasti teme z naslednjih področij:
- dnevni in tedenski načrt učenja,
- motivacija za učenje,
- učne metode in tehnike,
- koncentracija pri učenju,
- glasno in tiho učenje,
- učenje s pomočjo zapiskov in učbenikov,
- pristop k učenju posameznih predmetov,
- pozabljanje in utrjevanje snovi,
- uporaba miselnih vzorcev pri učenju.
V primerih, ko dijak kljub redni udeležbi na učnih urah in lastni angažiranosti za delo ni
sposoben slediti šolskim zahtevam, vzgojitelj poskrbi za nudenje individualne pomoči dijakom
ali organizacijo pomoči pri učenju in svetovanje glede uspešnih načinov učenja.
5.4

Individualno delo

V domu nadaljuje proces sekundarne socializacije dijaka. Zato je nujno pri individualnem delu
ugotoviti in odkriti stopnjo osebne zrelosti dijaka (znanje, navade, kulturni nivo), materialne
in socialno kulturne okoliščine, ki so vplivale na določeno stopnjo zrelosti, dijakove potrebe,
sposobnosti, interese in nagnjenja. Spoznavanje dijaka služi za spremljanje napredovanja
osebnostnega razvoja dijaka od začetka do konca bivanja v domu, izbiro ustreznih oblik, metod
in sredstev za vodenje in vzgojo dijakov v skupini ali individualno. Pri izrekanju disciplinskih
ukrepov se bomo kot doslej usmerili v alternativne vzgojne ukrepe. Vzgojitelj se bo pri
individualnem delu z dijaki povezoval tudi s svetovalno službo v domu in na šolah ter z drugimi
inštitucijami in posamezniki, ki bi lahko pomagali pri doseganju pozitivnih rezultatov osebne
obravnave posameznega dijaka.
5.5

Skupinsko vzgojno delo

Vzgojiteljevo delo bo usmerjeno v delo s skupino, ki jo vodi. Ob načrtovanih srečanjih in
sestankih celotne skupine se bo fleksibilno odzival tudi na aktualne potrebe posameznikov in
manjših skupin. Sestanki po vzgojnih skupinah bodo enkrat tedensko, po potrebi tudi z
manjšimi skupinami dijakov, ko bo tema izbrana na podlagi interesov in ugotovljenih potreb
dijakov.
Obravnavana tematika na sestankih vzgojnih skupin se oblikuje v skladu z vzgojnim
programom, aktualnim domskim dogajanjem in okoliščinami. Na sestankih bodo obravnavane
predvsem naslednje teme: dnevni in hišni red doma, pravilnik o pravicah in dolžnostih dijakov
– domski red in programa dela vzgojne skupine, mesečni operativni načrti, programi in vrste
interesnih dejavnosti, obravnava kandidatov in izvolitev za organe v vzgojni skupini in domu,
učno-vzgojna problematika in rezultati učnega dela.
Zaradi aktualnosti in velike problematičnosti bomo letos več pozornosti namenili obravnavi
okoljskih sprememb ter možnosti, kako lahko posamezniki in ustanove izboljšamo svoje
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obnašanje na področju ravnanja z odpadki, ločevanja odpadkov ter varčevanja z energijo.
Dijake bomo osveščali, motivirali in organizirali predavanje ali pogovor na to temo.
5.6

Medskupinsko vzgojno delo

Medskupinsko vzgojno delo poteka vsakodnevno in predstavlja polovico vzgojiteljeve delovne
obveznosti. V času svoje izmene namreč vzgojitelj ne skrbi samo za svojo vzgojno skupino,
ampak je delo razdeljeno tako, da so ves dan pokrite vse vzgojne skupine v domu.
MVD pomeni nadzor v drugih vzgojnih skupinah, jutranje bujenje dijakov, evidentiranje
prisotnosti, delo v interesnih in prostočasnih dejavnostih, prisotnost in nadzor v jedilnici, dela
pri sobotnem, nedeljskem in nočnem delu, pri pripravah na učno uro, v večernem času, pri
pripravi na spanje in zagotavljanje nočnega miru in vzgojno delo ob različnih prireditvah v
domu in zunaj njega.
Programi dela v vzgojnih skupinah so kot priloga sestavni del tega letnega delovnega načrta
posameznega vzgojitelja za posamezno vzgojno skupino.
Dnevni red:
- bujenje: od 6. 00 do 7. 00,
- zajtrk: od 6. 00 do 7. 15,
- kosilo: od 13. 30 do 14. 30,
- interesne dejavnosti: od 14. 30 do 16. 00 in od 18. 00 do 19. 00,
- učne ure: od 16. 00 do 18. 00, (odmor od 17. 00 do 17. 15),
- večerja: od 19. 00 do 19. 30,
- učne ure za dijake, ki obiskujejo interesno dejavnost konjereja ter za dijake, ki
obiskujejo program biotehniške gimnazije: od 19. 30 do 20. 30,
- interesne dejavnosti: od 19. 30 do 21. 00,
- priprava na počitek: od 21. 00 do 22. 00,
- počitek: od 22. 00 do 6. 00.
5.7

Temeljni cilji in naloge-izobraževalnega dela

Vzgoja v dijaškem domu je naravnana k temeljnim ciljem, kot so:
- zagotavljanje optimalnega razvoja sposobnosti, ustvarjalnosti in nadarjenosti dijakov,
- oblikovanje odgovornega odnosa do osebnega in družbenega življenja,
- spodbujanje samoiniciativnosti in vedoželjnosti,
- usmerjanje k uspešnemu in odgovornemu opravljanju dela,
- ustvarjanje pogojev za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje,
- razvoj ustvarjalnega in kritičnega razmišljanja,
- oblikovanje domovinske zavesti,
- razvijanje strpnosti in enakopravnosti do drugih in drugačnih,
- oblikovanje kulturnega in spoštljivega vedenja,
- razvoj avtonomne ter odgovorne morale,
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-

spodbujanje skladnega telesnega in duševnega razvoja,
večanje osebne integracije dijakov v dijaškem domu,
osamosvajanje dijakov,
razvoj zaupanja in dobrih medsebojnih odnosov,
razvijanje kvalitetne medsebojne komunikacije,
navajanje na skrb za lastno higieno in urejenost ter čistočo domskih prostorov in okolja.
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6 STROKOVNI ORGANI DOMA
Po ustanovitvenem aktu zavoda so organi dijaškega in študentskega doma:
- ravnatelj,
- vzgojiteljski zbor,
- vzgojitelj,
- pritožbena komisija,
- svet staršev in
- komisija za kakovost.
Delo strokovnih organov je posebej opredeljeno v:
- Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Pravilniku o bivanju v dijaških domovih.
Dijaški in študentski dom vodi ravnateljica Martina Kralj. Vzgojiteljski zbor sestavljajo vsi
vzgojitelji, ki so vezani na vzgojno delo doma. Vzgojitelji so povezani v strokovni aktiv. Vodja
strokovnega aktiva je Janja Klemenčič. Za varstvo pravic dijakov skrbi pritožbena komisija.
Pritožbeno komisijo sestavljajo:
Anita Beguš – članica
Jasmina Penca – članica
Marjana Kos – zunanja članica

Irena Avsenik – nadomestna članica
Mateja Učjak– nadomestna članica
Vida Hlebec – nadomestna članica

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka vzgojna skupina po enega predstavnika, ki
ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku vzgojne skupine.
Tabela 17: Prikaz sestave Sveta staršev po predstavnikih in funkciji
Vzgojna skupina Predstavnik
Funkcija v svetu staršev
1
Škof Anton
Član
2
Čop Lidija
Članica
3
Činkelj Mojca
Članica
4
Godeša Jože
Predsednik
Svet staršev se bo sestal najmanj dvakrat v tekočem šolskem letu in poleg aktualne
problematike obravnaval:
- LDN za šolsko leto 2019/2020,
- poročilo o rezultatih vzgojno-izobraževalnega dela,
- analizo vzgojnih ukrepov,
- pravila življenja in dela v domu.
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Oddelčni vzgojiteljski zbor
Oddelčni vzgojiteljski zbor za 1. in 2. vzgojno sestavljajo vzgojiteljici Katarina Teršar Zalar,
Jasmina Penca in svetovalna delavka Anita Beguš, za 3. in 4. vzgojno skupino pa vzgojitelja
Janja Klemenčič ter Artem Lesnikov in prav tako svetovalna delavka Anita Beguš.
6.1

Komisija za kakovost

V skladu z 16. členom Zakona o poklicnem izobraževanju Svet zavoda na predlog ravnatelj
imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela.
Člani:
- Janja Klemenčič, predsednica
- predstavnik dijakov, Katarina Cencelj
- predstavnik staršev, Lidija Čop
6.2

- Anita Beguš - članica
- Jasmina Penca - članica
- Lea-Marija Colarič-Jakše – zunanja članica

Svetovalno delo v dijaškem domu

V dijaškem in študentskem domu svetovalno delo opravlja svetovalna delavka Anita Beguš.
Naloge in dela svetovalne delavke so sledeča:
6.3

vodi postopek vpisa dijakov in oblikovanje vzgojnih skupin,
proučuje, svetuje in razrešuje probleme vzgojno-izobraževalnega dela v domu,
nudi pomoč vzgojiteljem pri sistematičnem spremljanju dijakov,
pomaga pri uresničevanju individualizacije vzgoje in izobraževanja ter modernizaciji
vzgojno-izobraževalnega dela,
obravnava in proučuje dijake, pomaga posameznim dijakom, staršem in vzgojiteljem
pri reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov,
sodeluje in svetuje vzgojiteljem ob izrekanju vzgojnih ukrepov,
ugotavlja in nudi vzgojno pomoč dijakom z učnimi, razvojnimi, prilagoditvenimi in
drugimi težavami,
pripravlja preventivne in kurativne programe za dijake, starše in strokovne delavce,
predlaga in pripravlja teme za roditeljske sestanke.
sodeluje z vzgojitelji, svetovalnimi delavci drugih domov, svetovalnimi delavci na šolah
ter z različnimi institucijami (centri za socialno delo, svetovalni centri …),
odkriva, razčlenjuje in razrešuje probleme šolske mladine,
spodbuja učno okolje v dijaškem domu.
Delo vzgojitelja

Vzgojitelj opravi na teden v domu 30 ur neposrednega vzgojnega dela z vzgojno skupino in
med skupinami, od tega najmanj 2 uri tedensko nameni za izvajanje interesne dejavnosti na
ravni doma; 10 ur je priznano za pisno pripravo na vzgojno delo, stiki s starši v domu (govorilne
ure vzgojitelja), stiki s šolo (govorilne ure razrednika), pedagoška konferenca, timski sestanki,
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sestanki vzgojne skupine in domske skupnosti, vodenje dokumentacije, roditeljski sestanki v
domu ali na šoli, sodelovanje z okoljem.
Dnevno je vzgojitelj štiri ure z vzgojno skupino, katero vodi (vključeno tudi delo z manjšimi
skupinami in individualno delo), dve uri dnevno nameni medskupinskemu vzgojnemu delu in
vsaj 2 uri tedensko interesni dejavnosti.
Vzgojitelj ima tudi enkrat tedensko srečanje s svojo vzgojno skupino.
Vzgojitelj:
- organizira in vodi delo vzgojne skupine,
- spremlja osebnostni razvoj posameznega dijaka in spodbuja njegovo vključevanje v
vzgojno skupino,
- opravlja mentorstvo pri interesnih dejavnostih,
- zbira in ureja podatke o delu v vzgojni skupini in podatke o dijakih, ki so pomembni za
vzgojno delo,
- sodeluje z učitelji in s starši dijakov,
- svetuje dijakom in jim pomaga,
- izreka vzgojne ukrepe in
- opravlja druge naloge v skladu z letnim delovnim načrtom zavoda.
6.4

Delo vzgojiteljskega zbora

Vzgojiteljski zbor opravlja naloge, ki so opredeljene v zakonu o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter drugih podzakonskih aktih.
V šolskem letu 2019/2020 planiramo 11 sej vzgojiteljskega zbora. Glede na vsebino bodo
študijske, konferenčne, informativne in izobraževalne. Seje vzgojiteljskega zbora bodo
potekale vsak drugi petek v mesecu.
September 2019:
- obravnava Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto
2018/2019 in predlog LDN za šolsko leto 2019/2020,
- predstavitev projektov, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2019/2020,
- evalvacija roditeljskega sestanka s starši,
- delo z dijaki s posebnimi potrebami,
- zadolžitve strokovnih delavcev,
- stanje po vzgojnih skupinah,
- priprava na Dan odprtih vrat in na ostale aktivnosti, ki bodo v mesecu oktobru.
November 2019:
- evalvacija načrtovanih aktivnosti za pretekli mesec,
- evalvacija dneva odprtih vrat,
- pregled načrtovanih dejavnosti posameznih komisij,
- predstavitev programa dela domske skupnosti,
- seznanitev z ekipami za posamezno športno področje za Domijado,
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-

analiza vzgojne problematike v dijaškem domu,
spremljanje učnega uspeha,
plan aktivnosti za naslednji mesec.

December 2019:
- evalvacija načrtovanih aktivnosti za pretekli mesec,
- plan aktivnosti za naslednji mesec,
- analiza vzgojne problematike v dijaškem domu,
- spremljanje učnega uspeha.
Januar 2020:
- analiza učnega uspeha,
- evalvacija načrtovanih aktivnosti za pretekli mesec,
- plan aktivnosti za naslednji mesec,
- analiza vzgojne problematike v dijaškem domu,
- evalvacija roditeljskega sestanka s starši.
Februar 2020:
- polletno poročilo o realizaciji interesnih dejavnosti,
- analiza informativnega dneva.
Marec 2020:
- spremljanje učnega uspeha,
- plan aktivnosti za naslednji mesec,
- analiza vzgojne problematike v dijaškem domu,
- analiza izrekanja vzgojnih ukrepov.
April 2020:
- obravnava predlogov za pohvale in nagrade dijakom,
- plan aktivnosti do zaključka šolskega leta.
Maj 2020:
- evalvacija roditeljskega sestanka s starši,
- poročila koordinatorjev o poteku projektov.
Junij 2020:
- analiza učnega uspeha,
- evalvacija dejavnosti v šol. letu 2019/2020,
- smernice za program dela in prioritetne naloge v šolskem letu 2020/2021.
Avgust 2020:
- smernice za delo v šol. letu 2020/2021,
- organizacija vzgojno-izobraževalnega dela 2020/2021,
- zadolžitve strokovnih delavcev za novo šol. leto 2020/2021,
- organizacija prvega dne v domu, sprejem dijakov,
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-

plan aktivnosti za september 2020.

Naloga vzgojiteljskega zbora je, da oblikuje enotne smernice vzgojnega dela v domu.
V smernicah so zajeti predvsem naslednji elementi:
- enotna izhodišča za delo in vzgojno delovanje,
- izhodišča za delo z dijaki različnih sposobnosti,
- spremljanje in analiza vzgojno-izobraževalnih rezultatov,
- izdelava domske in vzgojne dokumentacije,
- strokovno izpopolnjevanje,
- odločanje o vzgojnih ukrepih in
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Vzgojiteljski zbor izmed vzgojiteljev izbere vodjo aktiva, mentorje vzgojnih skupin in nosilce
interesnih dejavnosti ter izvajalce izbranih vzgojnih projektov. Delo vzgojiteljskega zbora je
lahko organizirano tudi v obliki timskega dela.
6.5

Delo oddelčnega vzgojiteljskega zbora
-

6.6

opravlja naloge v skladu z zakonom in predpisi,
izpolnjuje vzgojni načrt,
spremlja in analizira vzgojno-izobraževalne rezultate,
odloča o vzgojnih ukrepih,
usklajuje delo med skupinami.
Delo aktiva dijaškega in študentskega doma

V dijaškem in študentskem domu je organiziran aktiv vzgojiteljev. Vodja aktiva je vzgojiteljica
Janja Klemenčič. Delo aktiva je usmerjeno predvsem v usklajevanje vzgojnega dela,
obravnavanju novosti, pripravljanju programov. Aktiv se sestaja po potrebi, najmanj enkrat
mesečno. O času sestanka obvešča ravnateljico. Sklicuje jih vodja aktiva.
Naloge vodja aktiva so, da:
- koordinira delo znotraj aktiva,
- poskrbi za izdelavo poročila in letnega načrta aktiva ter poroča ravnateljici,
- poskrbi za stimulativno izobraževanje znotraj aktiva,
- pregleduje in nadzira delo članov aktiva,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje strokovnih delavcev,
- skrbi za sodelovanje znotraj aktiva.
6.7

Delo ravnateljice

Ravnatelj je poslovodni organ, pedagoški vodja doma, organizator in koordinator vsega dela v
domu in je odgovoren za povezovanje doma navzven.
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Delo ravnateljice obsega:
- zastopanje in predstavljanje doma,
- odgovornost za zakonitost dela v dijaškem in študentskem domu v okviru svojih
pooblastil,
- odgovornost za strokovno vodenje dijaškega doma,
- organizacijo, načrtovanje in vodenje dela dijaškega doma,
- vodenje dela vzgojiteljskega zbora,
- pripravo vizije dijaškega doma in odgovarjanje za njegovo uresničevanje,
- podpisovanje javnih listin doma, vezanih na dom,
- odločanje o hrambi in uporabi pečatov doma ter določanje delavcev, ki so odgovorni
zanje,
- pripravo predloga letnega delovnega načrta doma in odgovornost za njegovo izvedbo,
- predlaganje sistemizacije delovnih mest doma direktorju zavoda,
- odgovornost za varstvo pri delu,
- odgovornost za uresničevanje pravic dijakov,
- spodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev,
- prisostvovanje pri vzgojno-izobraževalnem delu strokovnih delavcev, spremljanje
njihovega dela in svetovanje,
- predlaganje napredovanja strokovnih delavcev v nazive,
- spremljanje dela svetovalne službe,
- skrb za sodelovanje doma s starši,
- obveščanje staršev o delu doma in o spremembah pravic in obveznostih dijakov,
- spodbujanje in spremljanje dela skupnosti dijakov,
- odločanje o vzgojnih ukrepih.
6.8

Sprejemanje in vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela

Ravnateljica spremlja vzgojno delo v vzgojnih skupinah, na učnih urah, na skupnih prireditvah,
interesnih dejavnostih in komisijah. Analizira opravljeno delo za vsako redovalno obdobje, z
namenom ugotavljanja možnosti za izboljšanje kvalitete dela. Ob koncu šolskega leta opravi
analizo dela z namenom ugotavljanja vzrokov za odstopanja in odpravljanje le-teh. Vodi
pregled letne delovne obveznosti vzgojiteljev.
Osnova za izpolnjevanje realizacije delovne obveznosti je:
- mesečni urnik dela vzgojitelja,
- letna delovna obveznost,
- šolski (domski) koledar,
- evidenca opravljenih ur po mesecih,
- evidenca prihodov na delo in iz dela,
- nadomeščanje vzgojiteljev.
Ravnateljica opravi v vsakem konferenčnem obdobju hospitacije:
- pregled stanja prostorov vzgojne skupine,
- pregled aktivnosti pri interesni dejavnosti,
- pregled vodenja zahtevane pedagoške dokumentacije,
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6.9

prisostvovanje na sestanku vzgojne skupine,
prisotnost na učnih urah.
Delo šolske knjižnice

Šolski knjižnici delujeta v sklopu zavoda in omogočata nemoteno izposojo in uporabo knjig,
časopisov in revij dijakom, profesorjem, vzgojiteljem in ostalim delavcem šole. Za potrebe
doma je knjižnica odprta v popoldanskem času, ob ponedeljkih od 14. 00 do 16. 00.
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7 ORGANIZIRANJE DIJAKOV
V vzgojno-izobraževalnem procesu se dijaki oblikujejo v ustvarjalno osebnost. To svojo
ustvarjalnost kažejo pri vseh oblikah organiziranja in delovanja.
Dijaki so povezani med seboj v posamezni vzgojni skupini in povezujejo se med skupinsko. Vsi
skupaj pa so povezani v domsko skupnost.
7.1

Domska skupnost

Skupnost dijakov dijaškega doma predstavljajo vsi dijaki dijaškega doma. Predsedstvo
skupnosti dijakov doma pa je sestavljeno iz predsednikov posameznih vzgojnih skupin in
predsednika domske skupnosti. Predsednik domske skupnosti je Jure Pečar. Izvoljen je bila na
tajnih volitvah.
Mentorica predsedstva skupnosti dijakov doma je Anita Beguš.
Predsedstvo skupnosti dijakov doma sklicuje predsednik predsedstva. V primeru, da se
predsedstvo konstituira na novo, prvi sklic opravi ravnatelj ali mentor. Predsedstvo se sestane
ob začetku šolskega leta, nato pa vsaj vsaka dva meseca do konca šolskega leta. Predsedstvo
obravnava vprašanja iz življenja in dela dijakov v domu in v imenu skupnosti dijakov daje
pobude za izboljšanje kvalitete življenja in dela.
Predloge, pobude in mnenje skupnosti dijakov obravnava vzgojiteljski zbor, svet staršev in svet
zavoda.
Naloge domske skupnosti so:
-

spodbujanje dijakov k aktivnemu vključevanju v vzgojni proces,
opozarjanje na obveznosti in pravice dijakov,
podajanje mnenja in predlogov v zvezi z vzgojnim delom in upravljanjem organom
doma,
obravnavanje vprašanja življenja in dela doma ter dajanje pobude in predlogov,
obravnavanje letnega delovnega načrta doma,
obravnavanje poročila o izvajanju letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto,
skrb in spodbuda dijakov k izpolnjevanju nalog, opredeljenih v splošnih aktih doma in
programih dela doma,
spodbujanje iniciativnosti, samostojnosti in odgovornosti dijakov pri izvajanju
domskega reda, pravil dela in življenja v domu,
obravnavanje dela komisij in različnih interesnih prostovoljnih dejavnosti in
motiviranje dijakov za sodelovanje v njih,
spodbujanje iniciativnosti, discipline in odgovornosti dijakov, obravnavanje programa
dela dijaškega doma,
obravnavanje vprašanja življenja in dela dijaškega doma in podajanje predlogov za
boljše delo,
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-

skrb za dogovore med domom in šolo.

Domska skupnost lahko oblikuje naslednje komisije za učinkovitejše uresničevanje svojih
nalog: komisijo za prehrano in higieno, komisijo za kulturo in zabavo, komisijo za medsebojne
odnose in komisijo za šport. Komisije delajo pod vodstvom vzgojiteljev – mentorjev.
Predstavniki vzgojnih skupin:
1. vzgojna skupina: Anja Vardič
2. vzgojna skupina: Sara Petrovič
3. vzgojna skupina: Florijan Klun
4. vzgojna skupina: Luka Capuder
Predsednik domske skupnosti je Jure Pečar.
V domski skupnosti delujejo naslednje komisije za:
- medsebojne odnose,
- prehrano in higieno,
- kulturo in zabavo,
- šport,
- komisija za ugotavljanje škode.
7.2

Komisija za medsebojne odnose

Komisijo za medsebojne odnose sestavljajo predstavniki vzgojnih skupin. Mentorica komisije
je Anita Beguš.
Tabela 18: Komisija za medsebojne odnose
Vzgojna skupina
Predstavnik
1.
Laura Turk
2.
Katarina Cencelj
3.
Tomaž Činkelj
4.
Luka Cerar
Naloge:
-

skrbi za razvijanje dobrih medsebojnih odnosov med dijaki, dijaki in vzgojitelji ter
drugimi delavci,
spremlja izvajanje določil domskega reda in dogovora o izvajanju domskega reda ter
pravil življenja in dela v domu,
obravnava vzgojno problematiko,
vzpodbuja in stremi k spoznavanju razmer pri dijakih in predlaga oblike pomoči
dijakom v stiski.
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7.3

Komisija za prehrano in higieno

Komisijo za prehrano in higieno sestavljajo – po eden predstavnik iz vsake vzgojne skupine.
Mentorica komisije je Janja Klemenčič.
Tabela 19: Komisija za prehrano in higieno
Vzgojna skupina
1.
2.
3.
4.

Predstavnik
Lucija Kržišnik
Nika Repič
Rok Pleško
Jure Pečar

Naloge:
-

načrtuje domsko prehrano za štirinajstdnevno oz. enomesečno obdobje (jedilniki),
skrbi za ustrezno sestavo in kvaliteto jedil,
sprejema in posreduje pripombe dijakov o prehrani,
organizira pogovore o zdravi prehrani,
izvaja tedenske preglede urejenosti prostorov (sob, učilnic), ki jih uporabljajo dijaki,
skrbi za estetski in urejen videz domskih prostorov in okolice doma ter za ustrezen
odnos dijakov do domske opreme,
predlaga rešitve za boljše gospodarjenje v domu.

Sodelovali bomo z vodjo kuhinje in organizatorico šolske prehrane.
7.4

Komisija za kulturo in zabavo

Komisijo za kulturo sestavljajo po en predstavnik vsake vzgojne skupine. Mentorica za kulturo
je vzgojiteljica Jasmina Penca.
Tabela 20: Komisija za kulturo in zabavo
Vzgojna skupina
1.
2.
3.
4.

Predstavnik
Ina Graj
Mateja Petrovčič
Tilen Dolšak
Danijel Kandare

Naloge:
Na rednih mesečnih sestankih bomo:
- načrtovali prireditve,
- dogovorili se o izvedbah prireditev,
- pridobivali mnenja in predloge za povečanje kvalitete prireditev,
- povabili v aktivnosti čim več dijakov,
- predlagali nabavo instrumentov in ostalih pomembnih rekvizitov za naše delo,
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7.5

poskrbeli za čim kvalitetnejše vaje posameznikov in skupin,
razdelili dolžnosti za pripravo prireditev,
sodelovali bomo tudi z okoljem (krajevno skupnostjo in ostalimi zainteresiranimi za
naše prireditve),
pregled uspešnosti prireditve – samoevalvacija.
Komisija za šport

Komisijo za šport sestavljajo po eden predstavnik vsake vzgojne skupine. Mentorica za
komisijo je Katarina Teršar Zalar.
Tabela 21: Komisija za šport
Vzgojna skupina
1.
2.
3.
4.

Predstavnik
Anja Plahuta
Karmen Frank
Žan Priteržnik
Žan Sterle

Naloge:
Na rednih mesečnih sestankih, ki bodo vsak 1. četrtek v mesecu, bomo obravnavali naslednje:
- zdrav način življenja s športom in pomen ukvarjanja s športom za mladostnika,
- seznanitev s športnimi aktivnostmi, ki jih dijaki/dijakinje lahko obiskujejo v okviru
dijaškega doma,
- obravnava mnenj in predlogov za oblikovanje urnika športnih aktivnosti za naslednji
mesec, ki jih bodo oblikovali v vzgojnih skupinah,
- fairplay in uspešno sodelovanje pri posameznih športnih aktivnostih,
- organizacija prijateljskih tekmovanj v povezavi z drugimi dijaškimi domovi,
- priprava na tekmovanja za Domijado 2019/2020,
- spremljanje napredka ekip za odbojko in nogomet,
- predlogi za izboljšave v okviru športnih aktivnosti.
Sodelovali bomo z Dijaškim domom Novo mesto, Dijaškim domom Janeza Boske Želimlje in
profesorji športne vzgoje.
7.6

Komisija za ugotavljanje škode

Komisija za ugotavljanje škode je sestavljena iz dveh komisij. Vsako nadstropje ima svojo
komisijo. Komisija se sestaja vsak četrtek v tednu.
Tabela 22: Prikaz Komisije za ugotavljanje škode v ženskem nadstropju
Vzgojna skupina
Predstavnik
Vzgojiteljica
1.
Patricija Lanšček
Katarina T.
Zalar
2.
Dasha Ljubišić
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Tabela 23: Prikaz Komisije za ugotavljanje škode v moškem nadstropju
Vzgojna skupina
Predstavnik
Vzgojitelj
3.
Aljaž Petrovčič
Artem
Lesnikov
4.
Jakob Savšek
Načrt dela komisije za ugotavljanje škode
Posamezna komisija bo enkrat mesečno ugotavljala škodo po sobah in skupnih prostorih.
Naredila bo zapisnik in ga bo posredovala ravnateljici. Po potrebi bodo zapisnik predstavili na
sestankih vzgojnih skupin.
7.7

Načrt dela za vzgojne skupine

Načrt dela za posamezno vzgojno skupino se nahaja v letnem delovnem načrtu vzgojitelja. V
posamezni vzgojni skupini bodo obdelali teme, ki so prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 24: Prikaz tem po mesecih
MESEC
TEMA MESECA
Medsebojno spoznavanje
SEPTEMBER
Predstavitev domskih pravil
Dobra komunikacija
Medsebojni odnosi
OKTOBER
Samopodoba
Zdrava prehrana mladostnika
NOVEMBER
Odnos do hrane
Učenje
Pomen praznikov – praznični čas
DECEMBER
Zdrava zabava
Učenje
JANUAR
Vztrajnost in pravičnost
FEBRUAR
Ljubezen in zaljubljenost; Pasti interneta
MAREC

Hvaležnost

APRIL

Skrb za okolje
Vrednote mladih

MAJ
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8 INTERESNE DEJAVNOSTI
V prostem času izvajamo interesne dejavnosti. Interesne dejavnosti omogočajo dijakom
kvalitetno preživljanje prostega časa. Nosilci posamezne interesne dejavnosti so vzgojitelji
oziroma zunanji izvajalci. Dijaki imajo na voljo sodelovati v različnih interesnih dejavnostih.
Interesne dejavnosti se izvajajo po v naprej določenem urniku, vedno ob istem času, nekatere
dejavnosti pa občasno zaradi vsebine. Takrat so dijaki povabljeni k sodelovanju s posebnim
vabilom (oglasna deska, sestanki vzgojne skupine, domska skupnost).
Tabela 25: Prikaz nosilcev posameznih komisij in mentorjev interesnih dejavnosti in po vrsti
dejavnosti v šolskem letu 2019/2020
Vzgojitelj/mentor
Interesna dejavnost
Kuharske delavnice
Strelstvo
Fotografska delavnica
Jasmina Penca
Kulturni in zabavni kotiček
Filmske urice
Ruščina
Fitnes
Artem Lesnikov
Igranje na inštrumente
Debatni krožek
Košarka
Nogomet
Katarina Teršar Zalar Pogovorne urice
Družabne igre
Drugi športi (tek, namizni tenis, vodena vadba)
Pohodništvo
Peka peciva
Janja Klemenčič
Ples
Čiščenje in urejanje okolice
Ročne in ustvarjalne delavnice
Bajnofske sapice
Anita Beguš
Prostovoljstvo
8.1

Pregled vsebin po posameznih interesnih dejavnostih

Športne dejavnosti:
- medskupinska tekmovanja v košarki, odbojki, namiznem tenisu, malem nogometu,
- redna športna rekreacija,
- treningi za športna tekmovanja,
- med domska športna tekmovanja,
- sodelovanje na regijskih in med regijskih športnih tekmovanjih,
- strelstvo,
- kolesarjenje,
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-

tek,
fitnes,
bowling.

Pogovorne urice:
- spodbujanje medsebojnega poslušanja,
- konstruktivno izražanje mnenja,
- predstavitev in zastopanje svojih stališč,
- razvijanje komunikacijskih veščin,
- aktivno poslušanje,
- kvalitetno preživljanje prostega časa,
- strpnost.
Družabne igre:
- medsebojno sodelovanje,
- premagovanje ovir,
- krepitev medsebojnih vezi,
- kvalitetno preživljanje prostega časa,
- zabava,
- razvijanje taktike in iskanje rešitev,
- razvijanje skupinske pripadnosti,
- teambuilding.
Filmske urice:
- druženje,
- kvalitetno preživljanje prostega časa,
- ogled filma z globljo vsebino,
- pogovor in diskusija o filmu.
Kulturne dejavnosti:
- pevska skupina in igranje inštrumentov (kulturne prireditve),
- zabavni večeri s plesom,
- ogled gledališke predstave,
- kino,
- razstave,
- ogled Novega mesta.
Glasilo dijaškega doma - Bajnofske sapice:
- dogajanje in doživljanje življenja in dela dijakov v dijaškem domu skozi literarne
prispevke,
- ilustracije,
- križanke, rebusi, uganke,
- pesmi.
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Ročne spretnosti:
- slikanje na steklo in svilo,
- izdelava novoletnih voščilnic,
- izdelava rož iz različnih materialov,
- aranžiranje ob različnih priložnostih oz. dogodkih,
- izdelava pirhov v različnih tehnikah,
- priprava praznične mize, zlaganje prtičkov.
Risanje:
- risanje v različnih tehnikah za likovne natečaje.
Fotografija:
- fotografiranje interesnih dejavnosti in domskih prireditev,
- sodelovanje s fotografijami na fotografskih natečajih.
Kuharske delavnice:
- peka palačink,
- priprava in peka slaščic in peciva,
- peka božičnega kruha – poprtnika,
- peka velikonočnih gnezd,
- peka kruha in pletenic.
Konjereja:
- spoznavanje konj,
- čiščenje konj,
- vodenje konj v in iz izpustov,
- priprava konj za delo,
- lonžiranje konj,
- oskrba konj,
- učenje jahanja,
- pomoč pri pripravi tekmovanj v različnih disciplinah,
- osnove veterinarske oskrbe konj,
- osnove priprave izpustov za konje.
Pohodništvo:
- vzpon na vrhove od 400 do 1000 m na Dolenjskem in v Zasavju.
Ogled kmetije:
- obisk kmetij.
Prostovoljstvo:
- prostovoljci v Varstvenem delovnem centru Novo mesto,
- prostovoljci v Domu starejših občanov Novo mesto,
- prostovoljstvo na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela,
- prostovoljna pomoč v dijaškem domu.
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Delo na posestvu:
- dijaki bodo lahko v popoldanskem času opravljali nekatera dela, ki se jim lahko prizna
tudi za PUD.
8.2

Pregled vsebin po posameznih interesnih dejavnostih

Pregled vsebin po posameznih interesnih dejavnosti je v Prilogi 3 letnega delovnega načrta.
8.3

Družabne prireditve

V šolskem letu 2019/2020 načrtujemo skupaj z vzgojitelji in dijaki organizirati naslednje
prireditve:
Tabela 26: Prikaz plana prireditev po datumu, dnevu, vrsti prireditve ter
leto 2019/2020
2
Dan
Datum
Vrsta prireditve
0
Nedelja
2. 09. 2019
Sprejem novincev
1
Četrtek
4. 09. 2019
Kmečke igre
9
Četrtek
26. 09. 2019
Dan odprtih vrat
/
oktober
Kostanjev piknik
2
Dan slovenske hrane – slovenski
Petek
15.
11.
2019
0
zajtrk
2
0
Torek
3. 12. 2019
Miklavževanje

nosilcu za šolsko
Nosilec
vzgojitelji
Janja Klemenčič
Artem Lesnikov
Artem Lesnikov
Janja Klemenčič

Jasmina Penca
Katarina Teršar
Zalar
Praznovanje božiča in dneva Jasmina Penca
samostojnosti
Janja Klemenčič
Proslava ob kulturnem prazniku
vzgojitelji
Pustni Valentinov ples
Janja Klemenčič

Četrtek

19. 12. 2019

Četrtek
Torek
Petek,
Sobota

6. 02. 2020
11. 02. 2020
14. 2. -15. 2.
Informativni dnevi
2020

Četrtek

9. 04. 2020

vzgojitelji

Janja Klemenčič,
Jasmina Penca
Marec, april Regijska tekmovanja za uvrstitev Katarina Teršar
2020
na Domijado
Zalar
Katarina Teršar
April 2020
Domijada
Zalar, Jasmina
Penca
Kulturna prireditev ob koncu
Maj 2020
šolskega leta, s podelitvijo pohval Jasmina Penca
in knjižnih nagrad
Junij
Končni izlet
Vzgojitelji
Praznična velikonočna večerja
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9 DRUGE DEJAVNOSTI DOMA
9.1

Projekti

Dan odprtih vrat
Dan odprtih vrat dijaškega doma bo v okviru Dneva odprtih vrat centra. Dijaki bodo pripravili
razstavo izdelkov, ki so jih izdelali v okviru interesnih dejavnosti. Organizirali bomo delavnico.
Življenje v domu bo predstavljeno skozi fotografijo. Razstavo bosta pripravili Jasmina Penca in
Janja Klemenčič.
Delo z nadarjenimi dijaki
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Prepoznavanje nadarjenih
dijakov. S tem želimo spodbujati dijake, da v prostem času poglabljajo svoja močna področja
in skrbijo za celostni osebnostni razvoj. Mentorica je Jasmina Penca.
EKO dom
V domu bomo v letošnjem šolskem letu nadaljevali program »EKO dom kot način življenja«.
Sledili bomo naslednjim ciljem:
- razvijanje medsebojnih pozitivnih odnosov,
- vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju,
- spodbujanje trajnostne mobilnosti v prometu,
- vzgajanje za okoljsko odgovornost: varčevanje z vodo, papirjem in elektriko, ločevanje
odpadkov,
- povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi.
Dijaki in vzgojitelji bodo na mesečnih sestankih posamezne vzgojne skupine obravnavali teme
povezane z cilji »EKO dom kot način življenja«. Organizirali bomo pet očiščevalnih akcij v bližnji
okolici doma. Dijake bomo navajali na ločeno zbiranje odpadkov. Mentorici sta Janja
Klemenčič in Jasmina Penca.
Prostovoljstvo
Naši dijaki bodo sodelovali kot prostovoljci v Varstveno delovnem centru Novo mesto, v Domu
starejših občanov Novo mesto in na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.
Njihova naloga bo pomoč in druženje z uporabniki Varstveno delovnega centra in z uporabniki
Doma starejših občanov Novo mesto ter otroki in mladostniki na Društvu za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto. Mentorica je Anita Beguš.
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Dobrodelni koncert z bazarjem
4. decembra 2019 bomo skupaj z dijaki Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije
organizirali dobrodelni koncert z bazarjem, kjer bodo nastopili dijaki. Zbrana denarna sredstva
bomo namenili socialno šibkim dijakom našega centra. Mentorji so vsi vzgojitelji.
Domijada
58. Domijada, vseslovensko srečanje dijakov bi v aprilu 2020. Srečanje sestavljata kulturni del
(okrogla miza, delavnici, likovni, literarni in fotografski natečaj, kulturni program) in športni
del (košarka, nogomet, odbojka, namizni tenis, streljanje, šah in tek). Dijaki se bodo udeležili
pred tekmovanj, ki so razpisana v okviru Domijade.
Varna mobilnost v vzgoji in izobraževanju
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom - trajnostna mobilnost dijakov z akcijo:
Dijaki dijakom za varno mobilnost.
Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v
prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu.
Namen akcije Dijaki dijakom za varno mobilnost je ozavestiti čim večje število dijakov o
pomenu varne mobilnosti. V ta namen se kot neformalna oblika povezovanja dijakov na
srednjih šolah in dijaških domovih spodbuja oblikovanje klubov Dijaki za varno mobilnost.
V klubu bodo dijaki opravljali različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetence
varne mobilnosti, predstavljali bodo svoje dosežke na področju varne mobilnosti in se
medsebojno povezovali z namenom izmenjave ter širjenja znanja in izkušenj. Mentorica je
Jasmina Penca.
Samoevalvacija
V tem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Samoevalvacija. Samoevalvacija je sprotno
spremljanje in vrednotenje doseganja načrtovanih ciljev in izboljšav za določeno obdobje.
V tem šolskem letu načrtujemo eno delavnico za zaposlene v dijaškem domu. Izvajali bomo
akcijski načrt izboljšav za šolsko leto 2019/2020.
9.2

Dnevi, ki jih bomo obeležili v domu

Pripravili bomo priložnostne razstave, delavnice, s katerimi bomo obeležili naslednje dneve, ki
so prikazani v spodnji preglednici.
Tabela 27: Prikaz po datumu, dnevu, obrazložitvi in nosilcih
Datum Dan
Kratka obrazložitev
27. 9.

Svetovni
turizma

Nosilci
Dijaki,
dan Namen praznovanja je osveščanje o
obiskujejo
vplivu turizma na mednarodno
izobraževalni
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1. 10.

17. 10.

16. 11.

25. 11.
1. 12.

10. 12.

30. 1.

22. 3.

3. 4.

15. 4.

22. 4.
9. 5.
31. 5.

skupnost in njene socialne, kulturne, program
politične ter ekonomske vrednote.
gastronomije
turizma.
Svetovni
dan Pri nas tako praznujemo Dan otroka na
3 VS
otroka
prvi ponedeljek v oktobru.
Na svetu se 1,2 milijarde ljudi bori s
preživetjem z manj kot enim dolarjem
Mednarodni dan na dan. Vsak teden revščina ubije več
boja proti revščine ljudi, kot jih je umrlo v azijskem 4 VS
tsunamiju. Vsake tri sekunde umre
otrok zaradi bolezni, ki je ozdravljiva.
Mednarodni dan strpnosti je čas za
Mednarodni dan ljudi, da spoznajo spoštovanju in
1 VS
strpnosti
priznavanju pravic in prepričanj
drugih.
Mednarodni dan
Nasilje nad ženskami in deklicami je
boja proti nasilju
2 VS
problem pandemične razsežnosti.
nad ženskami
Svetovni dan boja Je namenjen ozaveščanju o AIDS
4 VS
proti aidsu
pandemiji.
Dan človekovih pravic je vsako leto
Dan
človekovih opaziti 10. december v počastitev
1 VS
pravic
obletnice
predstavitve
Splošne
deklaracije o človekovih pravicah.
Svetovni dan brez Osveščanje mladih o nevarnostih in
2 VS
cigarete
posledicah kajenja.
Svetovni dan voda je namenjen
opozarjanju na to, da je voda vir
Svetovni dan voda našega življenja in da moramo skrbeti 3 VS
predvsem za ohranjanje vseh njenih
oblik.
Namen svetovnega dneva zdravja je
Svetovni
dan opozoriti širšo javnost vsako leto
4 VS
zdravja
sproti na aktualne probleme, ki
vplivajo na naše zdravje.
Svetovni
dan
Ozaveščanje mladih o pomenu
mladih
2 VS
prostovoljnega dela.
prostovoljcev
Opozoriti mlade ob tem dnevu na
Svetovni
dan
ranljivost in enkratnost planeta, na 1 VS
Zemlje
katerem živimo.
Seznaniti mlade o pomenu in
Dan Evrope
3 VS
delovanju EU.
Svetovni
dan Je dan, ki ga beležimo kot svetovni dan
2 VS
športa
športa.
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2. 6.

Svetovni dan okolja je eden glavnih
Svetovni dan okolja načinov, s katerim Združeni narodi 4 VS
spodbujajo ozaveščenost o okolju.
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10 SODELOVANJE S STARŠI, ŠOLAMI IN DRUGIMI USTANOVAMI
Za uspešno izvajanje vzgojnega dela je potrebno medsebojno sodelovanje vzgojiteljev, staršev
in šol. Vzgojitelji sodelujejo med seboj, s starši, šolo, razredniki, okoljem in drugimi
ustanovami, predvsem pa stalno spremljajo učenje, učni uspeh in osebnostni razvoj
posameznika.
Vzgojitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, po e-pošti in telefonu,
in sicer po potrebi oz. vsaj enkrat mesečno.
10.1

Govorilne ure

Zaradi posebne narave dela vzgojiteljev so govorilne ure možne vsak dan glede na urnik
posameznega vzgojitelja. Skupne govorilne ure so vsako prvo sredo v mesecu od 16.30 do
18.00, ko so vsi prisotni vzgojitelji v domu.
10.2 Roditeljski sestanki
Med šolskim letom bodo organizirani trije roditeljski sestanki. Prvi roditeljski sestanek bo 1.
septembra 2019. Drugi roditeljski sestanek s strokovnim predavanjem za starše bo 18.
decembra 2019. Tretji roditeljski sestanek bo 6. maja 2020.
10.3

Sodelovanje s šolo

Vsi vzgojitelji bodo sodelovali z razredniki in ostalimi profesorji svojih dijakov. Redno bodo
spremljali učni uspeh. Po potrebi bodo vzgojitelji sodelovali tudi s svetovalnim delavcem šole.
Zaradi šolskih obveznosti dijakov živinorejske prakse in praktičnega usposabljanja na delu
bodo vzgojitelji sodelovali tudi z učitelji praktičnega pouka.
10.4

Sodelovanje z ostalimi enotami centra

Dijaški dom bo sodeloval s šolami in MIC-em pri izvedbi praktičnega pouka in praktičnega
usposabljanja z delom. V sodelovanju s šolami bomo omogočili izvedbo različnih aktivnosti za
zunanje deležnike.
10.5

Predavanja za starše in dijake ter študente

Tekom šolskega leta bomo izvedli predavanja za starše in dijake ter za študente v sodelovanju
z ostalimi enotami centra.
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11 SODELOVANJE DOMA Z OKOLJEM
11.1

Sodelovanje z drugimi ustanovami, društvi, združenji

Dijaški in študentski dom bo kot organizacijska enota sodeloval z vsemi organizacijskimi
enotami v okviru centra. To sodelovanje je pomembno za nemoteno izvajanje vzgojnega
procesa. Sodelovali bomo tudi z Zavodom za šolstvo OE Novo mesto, Zavodom za šolstvo RS
in MŠŠ. Sodelovali bomo z osnovnimi šolami, zanje bomo pripravili Dneve odprtih vrat.
Sodelovali bomo s Centri za socialno delo in Posvetovalnico za mladostnike, kajti le na tak
način pomagamo pri razreševanju stisk, v katerih se znajdejo mladi.
Sodelovali bomo tudi z Dijaškim domom Novo mesto, Dijaškim domom Janeza Boska in
ostalimi domovi po Sloveniji.
Sodelovali bomo pri prostovoljstvu preko različnih inštitucij (Varstveno delovni center Novo
mesto) in s humanitarnimi ustanovami. Prav tako je pomembno dobro sodelovanje z
zdravstvenimi ustanovami.
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12 PRILOGE
1. NAČRT IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV DIJAŠKEGA IN ŠTUDENTSKEGA DOMA
2. ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2019/20
3. NAČRTI INTERESNIH DEJAVNOSTI
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PRILOGA 1: NAČRT IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV DIJAŠKEGA IN ŠTUDENTSKEGA
DOMA
Termin
Vsebina
Izvajalec
Udeleženec
26.9.2019

Umetnost
vzgoje
za
samostojne, motivirane in g. Andrej Pešec
odgovorne mladostnike

September 2019 – Izobraževanje po programu Grm Novo mesto –
junij 2020
center biotehnike in oskrbe v okviru Munera 3
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PRILOGA 2: ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Dan
Ponedeljek
Četrtek
Od ponedeljka
do petka
Sreda

Datum
2. 9. 2019
26. 9. 2019
28. 10. 2019
do 1. 11. 2019
24. 12. 2019

Od srede do četrtka

Sreda

Od 25. 12. 2019 do Novoletne
2. 1. 2020
počitnice
3. 1. 2020
Ravnateljev
dan
15. 1. 2020

Petek - petek
Petek

3. 2. – 28. 2. 2020
7. 2. 2020

Petek

Jesenske
počitnice

Sobota
8. 2. 2020
Praznik
Petek, sobota
14. in 15. 2. 2020
Od ponedeljka do 24. 2.-28. 2. 2020
Zimske
petka
počitnice
Ponedeljek
13. 4. 2020
Praznik
Od ponedeljka do 27. 4. 2020 do 2. 5. Prvomajske
petka
2020
počitnice
Petek
22. 5. 2020

Ponedeljek

25. 5. 2020

Od ponedeljka do Od 25. do 29. 5.
petka
2020
Četrtek
28. 5. 2020
Ponedeljek

1. 6. 2020
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Obrazložitev
ZAČETEK POUKA
Dan odprtih vrat
POČITNICE
PROSLAVA pred dnevom
samostojnosti in enotnosti
POČITNICE

Zaključek 1. ocenjevalnega
obdobja
Zimski izpitni rok
PROSLAVA
pred
slovenskim
kulturnim
praznikom
PREŠERNOV DAN
INFORMATIVNI DAN
POČITNICE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
POČITNICE
ZAKLJUČEK
2.
ocenjevalnega obdobja in
pouka za zaključne letnike
RAZDELITEV SPRIČEVAL za
zaključne letnike
Priprava na PM in ZI
Izpitni rok za izboljševanje
ocen (zaključni letniki)
Začetek izpitnega roka za
opravljanje
izpitov
v
poklicnem izobraževanju
(zaključni letniki)
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Torek

23. 6. 2020

Sreda

24. 6. 2020

Od
četrtka
ponedeljka
Sreda
Ponedeljek

do 26. 6.-31. 8. 2020

Poletne
počitnice

1. 7. 2020

Zaključek 2. ocenjevalnega
obdobja za ostale letnike
PROSLAVA pred dnevom
državnosti in zaključek
pouka za ostale letnike ter
razdelitev spričeval
POČITNICE
Začetek spomladanskega
izpitnega roka
Začetek
jesenskega
izpitnega roka

17. 8. 2020
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PRILOGA 3: NAČRTI INTERESNIH DEJAVNOSTI
Mentorica: Katarina Teršar Zalar
INT. DEJAVNOST Nogomet
- pogovor
- pojasnjevanje
METODE DELA
- demonstracija
- aktivno vključevanje
- sodelovanje
OBLIKE DELA
- delo z večjo ali manjšo skupino
- aktivno preživljanje prostega časa
- se sprostiti in razvedriti
- redno gibanje
- zdrav način življenja
- preprečevanje prekomerne telesne teže in debelosti
- vzdrževanje in krepitev primernega duševnega zdravja in
CILJI
pozitivne samopodobe
- vzpostavljanje trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga
- razumevanje pomena gibanja in športa
- gibalna aktivnost ima preventivno vlogo pri preprečevanju in
nadziranju neželenega vedenja pri mladostnikih, kot na primer:
nezdrava prehrana pomanjkanje počitka, uporaba tobaka,
alkohola in ostalih nepotrebnih snovi
IZVEDBA
- enkrat tedensko, 1–2 uri (50 ur)
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Mentorica: Katarina Teršar Zalar
INT. DEJAVNOST Košarka
- pogovor
- pojasnjevanje
METODE DELA
- demonstracija
- aktivno vključevanje
- sodelovanje
OBLIKE DELA
- delo z večjo ali manjšo skupino
- aktivno preživljanje prostega časa
- se sprostiti in razvedriti
- redno gibanje
- zdrav način življenja
- preprečevanje prekomerne telesne teže in debelosti
- vzdrževanje in krepitev primernega duševnega zdravja in
CILJI
pozitivne samopodobe
- vzpostavljanje trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga
- razumevanje pomena gibanja in športa
- gibalna aktivnost ima preventivno vlogo pri preprečevanju in
nadziranju neželenega vedenja pri mladostnikih, kot na primer:
nezdrava prehrana pomanjkanje počitka, uporaba tobaka,
alkohola in ostalih nepotrebnih snovi
IZVEDBA
- enkrat tedensko, 1–2 uri (50 ur)
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Mentor: Artem Lesnikov
INT. DEJAVNOST IGRANJE NA INSTRUMENT IN PETJE
- pogovor
- pojasnjevanje
METODE DELA
- demonstracija
- aktivno vključevanje
- sodelovanje
- delo s posameznikom
OBLIKE DELA
- delo z manjšo skupino
- aktivno preživljanje prostega časa
- druženje
- omogočanje splošnega osebnega in glasbenega razvoja
- odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti
CILJI
- omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja
- peti in igrati v skupini in posamezno
- negovati pozitiven odnos do domače in svetovne glasbene
kulture
IZVEDBA
- enkrat tedensko, 1 uro (30 ur)
Mentor: Jasmina Penca
INT. DEJAVNOST OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE
- pogovor
- pojasnjevanje
METODE DELA
- demonstracija
- opazovanje
OBLIKE DELA

-

delo z manjšo skupino

CILJI

-

aktivno preživljanje prostega časa
iskanje novih znanj in novih izkušenj
je način dobre vzgoje in izobraževanja
predstavlja kulturo, jezik in ustvarjalnost

IZVEDBA

-

enkrat mesečno, 2 uri (10 ur)
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Mentor:
K
O
N
J
E CILJ
R
E
J
A
- sprostiti se v družbi
konj in jahanju
- razvijati zdrav način
življenja
- razvijati vztrajnost,
potrpežljivost
do
konj,
delovne
navade
- aktivno preživljati
prosti čas
- razvijati moč nog,
rok, trebušne in
hrbtne muskulature
- z jahanjem razvijati
gibljivost nog, rok in
ramenskega obroča,
trebušne in hrbtne
muskulature

VSEBINA

ŠT.
NAČR KRAJ (PROSTOR)
METODE
T. UR IN ČAS IZVEDBE
LETNO

SREDSTVA

PRAKSA
opazovanje črede konj na
10
paši

pristop h konju

vodenje konja na povodcu

čiščenje in nega konja

10

10

30

hlev pod Trško
goro z okolico
(dežurstvo- vsak
dan 2 dijaka 15
min.)

poučevanja, aktivnega
sodelovanja,
čreda konj, pašnik za
navajanja,
konje …
pogovora

poučevanja,
konjski hlev in sodelovanja
okolica
vključevanja,
pogovora
poučevanja,
konjski
hlev,
sodelovanja
jahalnica, maneža
vključevanja,
in okolica
pogovora

konjski hlev

58

aktivnega
in šolski konji, oglavka, vrv
navajanja, …
aktivnega
in šolski konji, oglavka, vrv,
navajanja, lonža, lonžirni bič …

šolski konji, oglavka, vrv,
poučevanja, aktivnega
strgalo, gumijasta krtača,
sodelovanja
in
mehka krtača, klin za
vključevanja, navajanja,
kopita, krpe, krtača za
pogovora
grivo in rep, glavnik za
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- razvijati gibljivost,
koordinacijo
in
ravnotežje
celotnega telesa
- z jahanjem različnih
nalog in elementov
razvijati občutek za
gibanje v prostoru
- spoznati
se
z
osnovnimi pravili pri
tekmovanjih
v
dresuri
preskakovanju ovir
in vožnji vpreg,
- učiti
se
osnov
dresurnega jahanja
- učiti se osnove
preskakovanja ovir
- pripraviti se na izpit
za Jahača 1 ali 2
- pripraviti se na
tekmovalno licenco
- spoznati
pomen
ogrevanja
in
različnih
kompleksov
gimnastičnih vaj pri
jahanju

sedlanje,
uzdanje
priprava konja na ježo

in

osnove jahanja

nadaljevalni tečaj jahanja

priprava
licenco

na

tekmovalno

poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora

15

konjski hlev

15-20

poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
jahalnica, maneža
vključevanja, navajanja,
ali okolica šole
pogovora,
demonstracije

20-40

poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
jahalnica, maneža
vključevanja, navajanja,
ali okolica šole
pogovora,
demonstracije

20-40

poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
jahalnica, maneža
vključevanja, navajanja,
ali okolica šole
pogovora,
demonstracije

59

grivo, razpršilo za dlako,
rep in grivo, škarje …
šolski konji, oglavka, vrv,
ščitniki,
bandaže,
podsedelnica, pena ali
gel,
sedlo,
uzda,
pomožne vajeti, odeja …
šolski konji, oglavka, vrv,
ščitniki,
bandaže,
podsedelnica, pena ali
gel,
sedlo,
uzda,
pomožne vajeti, deka,
lonža, lonžirni bič, čelada,
jahalni bič …
šolski konji, oglavka, vrv,
ščitniki,
bandaže,
podsedelnica, pena ali
gel,
sedlo,
uzda,
pomožne vajeti, deka,
lonža, lonžirni bič, čelada,
jahalni bič …
šolski konji, oglavka, vrv,
ščitniki,
bandaže,
podsedelnica, pena ali
gel,
sedlo,
uzda,
pomožne vajeti, deka,
lonža, lonžirni bič, čelada,
jahalni bič…
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- seznaniti
se
z
različnimi vajami za
moč in njihovimi
vplivi pri vadbi
jahanja
- seznaniti
se
s
pozitivnimi učinki
jahanja in zdravega
načina življenja
- učiti se odgovornosti
pri oskrbi konj in
delu v hlevu
- učiti se sodelovanja,
spodbujanja
in
medsebojne pomoči
pri delu v hlevu in
delu s konji
- spodbujati
»fairplay«
- spoštovati športno
vedenje
- spodbujati
medsebojno
sodelovanje, zdravo
tekmovalnost
in
sprejemanje
drugačnosti

priprava na izpit
inštruktorja jahanja

lonžiranje konj

za

20-40

20-40

oskrba konj

80

organizacija dela v hlevu

5

pomoč pri organizaciji
tekmovanj v preskakovanju 16
ovir, dresuri in vožnji vpreg

poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
jahalnica, maneža
vključevanja, navajanja,
ali okolica šole
pogovora,
demonstracije
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
jahalnica
ali
vključevanja, navajanja,
maneža
pogovora,
demonstracije
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
konjski hlev in hlev
vključevanja, navajanja,
pod Trško goro
pogovora,
demonstracije
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
konjski hlev z
vključevanja, navajanja,
okolico
pogovora,
demonstracije

maneža in okolica

60

poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora,
demonstracije

šolski konji, oglavka, vrv,
ščitniki,
bandaže,
podsedelnica, pena ali
gel,
sedlo,
uzda,
pomožne vajeti, deka,
lonža, lonžirni bič, čelada,
jahalni bič …
oglavka,
vrv,
lonža,
lonžirni
bič,
uzda,
lonžirna uzda, pomožne
vajeti,
lonžirni
pas,
pomožne vajeti …
konji, hrana za konje,
vile, metle, samokolnice,
merice za koncentrirano
krmo, vedra …

tabla,
urnik…

organigram,

ovire,
pastir,
transparenti,
ograjice,
hiške, črke, motike,
grablje,
samokolnice,
vedra, krpe, traktor,
prikolica …
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priprava pašnikov za konje

6

okolica hleva

poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
pastir, koli,
vključevanja, navajanja,
kladivo …
pogovora,
demonstracije

izolatorji,

TEORIJA
Osnove anatomije konj
3
Biološke
in
fiziološke
3
značilnosti konj
powerpoint
Psihologija in sociologija
3
prezentacija, računalnik
konj
s projektorjem, internet,
Trening
in
vjahovanje
3
konji, knjigici Jahač 1 in
mladih konj
učilnica dijaškega poučevanja, aktivnega
Jahač 2, domača in tuja
Lonžiranje konj
3
doma,
konjski sodelovanja
in
literatura v povezavi s
hlev, okolica hleva vključevanja, navajanja,
Jahač 1
3
konji (Če bi konji govorili,
…
pogovora, demonstracije
Jahač 2
3
Konjenikov
priročnik,
Pravila na tekmovanjih v
Pasme konj, Trening in
preskakovanju
ovir
in 3
vjahovanje mladih konj
dresuri
…),
delovni
listi,
Organizacija dela v hlevu
1
seminarska naloga …
Organizacija tekmovanja v
preskakovanju ovir, dresuri 1
in vožnji vpreg
*vsebina se bo prilagajala tudi vsakemu dijaku posebej, programi za posameznike bodo pripravljeni po uvodnem
sestanku in pogovoru z dijaki o njihovih željah in ciljih ter po preverjanju njihovega znanja.
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Mentorica: Katarina Teršar Zalar
Načrt dela za interesno dejavnost: Tek
CILJ

t
e
k

- razvijati psihofizično
kondicijo tekačev
- aktivno preživljati
prosti čas,
- spoznati
se
z
različnimi
načini
vadbe
vzdržljivostnega
teka (neprekinjena
metoda, intervalna
metoda, fartlek …)
- seznaniti
se
s
pravilno
tehniko
teka
- seznaniti
se
z
atletsko abecedo in
njenimi pozitivnimi
učinki
- pravilno uporabljati
vaje
atletske
abecede

ŠT.
NAČR KRAJ (PROSTOR)
VSEBINA
T. UR IN ČAS IZVEDBE
LETNO
okolica dijaškega
doma, ali krog od
dijaškega
doma,
osnovna
tehnika
mimo Qulandije in
vzdržljivostnega teka,
10
Krke ter nazaj proti
dijaškemu domu
*dijaški dom (v
nadaljevanju dd)
okolica dd ali krog
od
dd
mimo
dinamične raztezne vaje
5
Qulandije, Krke ter
nazaj proti dd
okolica dd ali krog
od
dd
mimo
statične raztezne vaje
5
Qulandije, Krke ter
nazaj proti dd
okolica dd ali krog
od
dd
mimo
atletska abeceda
10
Qulandije, Krke ter
nazaj proti dd
okolica dd ali krog
intervalni teki
5
od
dd
mimo

62

METODE

SREDSTVA

poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
tekaška obutev in obleka
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracije

poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracija
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracija
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracija
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in

tekaška obutev in obleka

tekaška obutev in obleka

tekaška
obutev
in
obleka,
primerna
podlaga: raven teren
tekaška
obleka,

obutev
in
primerna
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- spoznati
pomen
ogrevanja
in
različnih
kompleksov
fartlek
gimnastičnih vaj …

10

tek z valovanjem tempa

5

pospeševanja

5

neprekinjen tek

10

osnovna pravila pri igranju
3
odbojke

Qulandije, Krke ter
nazaj proti dd
okolica dd ali krog
od
dd
mimo
Qulandije, Krke ter
nazaj proti dd
okolica dd ali krog
od
dd
mimo
Qulandije, Krke ter
nazaj proti dd
okolica dd ali krog
od
dd
mimo
Qulandije, Krke ter
nazaj proti dd
okolica dd ali krog
od
dd
mimo
Qulandije, Krke ter
nazaj proti dd
telovadnica
šolsko igrišče

zgornji odboj

3

telovadnica
šolsko igrišče

spodnji odboj

3

telovadnica
šolsko igrišče

63

vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracija
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracije
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracija
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracije
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracije
poučevanja, aktivnega
ali sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracije
poučevanja, aktivnega
ali sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracije
ali poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in

podlaga: ne preveč
hribovit teren
tekaška
obutev
in
obleka,
čim
bolj
raznolika podlaga, gozd
…
tekaška obutev in obleka

tekaška obutev in obleka

tekaška obutev in obleka
športna
obutev
oblačila,
mreža
odbojko in žoge
odbojko
športna
obutev
oblačila,
mreža
odbojko in žoge
odbojko
športna
obutev
oblačila,
mreža

in
za
za
in
za
za
in
za
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zgornji, spodnji servis

blok 1:1

napadalni udarec

3

5

5

telovadnica
šolsko igrišče

telovadnica
šolsko igrišče

telovadnica
šolsko igrišče

ali

ali

ali

gimnastične
vaje
3
prilagojene igranju odbojke

telovadnica
šolsko igrišče

ali

tehnika in taktika igre 6:0

telovadnica
šolsko igrišče

ali

5

udeležba na prijateljskih
tekmovanjih in na Domijadi 10
2015

telovadnica
šolsko igrišče

64

ali

vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracija
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracija
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracije
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracija
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora, demonstracije

odbojko
odbojko
športna
oblačila,
odbojko
odbojko
športna
oblačila,
odbojko
odbojko
športna
oblačila,
odbojko
odbojko
športna
oblačila,
odbojko
odbojko
športna
oblačila,
odbojko
odbojko
športna
oblačila,
odbojko
odbojko

in

žoge

za

obutev
mreža
in žoge

in
za
za

obutev
mreža
in žoge

in
za
za

obutev
mreža
in žoge

in
za
za

obutev
mreža
in žoge

in
za
za

obutev
mreža
in žoge

in
za
za

obutev
mreža
in žoge

in
za
za
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Mentorica: Katarina Teršar Zalar
Načrt dela za interesno dejavnost: odbojka
CILJ

O
d
b
o
j
k
a

- sprostiti se z igranjem odbojke
- razvijati zdrav način življenja
- razvijati vztrajnost, potrpežljivost do
soigralcev/k, delovne navade
- aktivno preživljati prosti čas
- razvijati predvsem moč rok in
ramenskega obroča, hkrati pa tudi moč
nog, trebušne in hrbtne muskulature
- z igranjem in vadbo odbojke razvijati
gibljivost rok in ramenskega obroča,
moč rok in ramenskega obroča,
trebušne in hrbtne muskulature,
razvijati gibljivost, koordinacijo in
ravnotežje celotnega telesa
- z igranjem odbojke razvijati timing za
odboj in občutek za gibanje v prostoru
- spoznati se z osnovnimi pravili pri
igranju odbojke
- izpopolniti uporabo zgornjega in
spodnjega odboja in servisa
- učiti se uporabljati blok 1:1 in napadalni
udarec

VSEBINA

ŠT.
NAČRT.
UR
LETNO

KRAJ (PROSTOR)
METODE
IN ČAS IZVEDBE

15

telovadnica ali šolsko
igrišče

3

telovadnica ali šolsko
igrišče

3

telovadnica ali šolsko
igrišče

spodnji
odboj

3

telovadnica ali šolsko
igrišče

zgornji,
spodnji
servis

3

telovadnica ali šolsko
igrišče

igra 6:0,

osnovna
pravila
pri
igranju
odbojke

zgornji odboj

65

poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora,
demonstracije
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora,
demonstracije
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora,
demonstracije
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora,
demonstracija
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,

SREDSTVA

športna obutev in oblačila,
mreža za odbojko in žoge za
odbojko

športna obutev in oblačila,
mreža za odbojko in žoge za
odbojko

športna obutev in oblačila,
mreža za odbojko in žoge za
odbojko

športna obutev in oblačila,
mreža za odbojko in žoge za
odbojko
športna obutev in oblačila,
mreža za odbojko in žoge za
odbojko
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- spopolnjevati tehniko in taktiko pri igri
odbojke sistem 6:0
- sproščeno igrati igro 6:0
- pripraviti se na tekmovanja za Domijado
2017
- spoznati pomen ogrevanja in različnih
kompleksov gimnastičnih vaj pri odbojki
- seznaniti se z različnimi vajami za moč in
njihovimi vplivi pri vadbi odbojke
- seznaniti se s pozitivnimi učinki igranja
odbojke in zdravega načina življenja
- učiti se odgovornosti do ostalih soigralk
v ekipi,
- učiti se sodelovanja, spodbujanja in
medsebojne pomoči pri igri odbojke,
- spodbujati
»fairplay«,
spoštovati
športno vedenje
- Spodbujati medsebojno sodelovanje,
zdravo tekmovalnost in sprejemanje
drugačnosti

pogovora,
demonstracija
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora,
demonstracije
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora,
demonstracija
poučevanja, aktivnega
sodelovanja
in
vključevanja, navajanja,
pogovora,
demonstracije

športna obutev in oblačila,
mreža za odbojko in žoge za
odbojko

blok 1:1

5

telovadnica ali šolsko
igrišče

napadalni
udarec

5

telovadnica ali šolsko
igrišče

3

telovadnica ali šolsko
igrišče

5

telovadnica ali šolsko
igrišče

športna obutev in oblačila,
mreža za odbojko in žoge za
odbojko

10

telovadnica ali šolsko
igrišče

športna obutev in oblačila,
mreža za odbojko in žoge za
odbojko

gimnastične
vaje
prilagojene
igranju
odbojke
tehnika
in
taktika igre
6:0
udeležba na
prijateljskih
tekmovanjih
in
na
Domijadi
2017

66

športna obutev in oblačila,
mreža za odbojko in žoge za
odbojko

športna obutev in oblačila,
mreža za odbojko in žoge za
odbojko
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Mentorica: Janja KLemenčič
INT. DEJAVNOST
METODE DELA
OBLIKE DELA
CILJI

IZVEDBA
INT. DEJAVNOST
METODE DELA

OBLIKE DELA
CILJI

IZVEDBA

PLES
-

pogovor
demonstracija
delo z večjo ali manjšo skupino
aktivno preživljanje prostega časa
druženje
omogočanje splošnega osebnega in plesnega razvoja
odkrivanje in razvijanje plesnih veščin
negovati pozitiven odnos do raznovrstne glasbe
enkrat tedensko, 1-1,5 ura (50 ur)

ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE
- pogovor
- pojasnjevanje
- opazovanje
- demonstracija
- aktivno vključevanje
- sodelovanje
- delo z večjo ali manjšo skupino
- delo s posameznikom
- aktivno preživljanje prostega časa
- druženje
- omogočanje čistega in urejenega okolja
- skrb za estetiko okolja
- iskanje novih hobijev
- enkrat tedensko, 1- 2 uri (50 ur)
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INT. DEJAVNOST
METODE DELA

OBLIKE DELA
CILJI

IZVEDBA
INT. DEJAVNOST
METODE DELA

OBLIKE DELA
CILJI

IZVEDBA
INT. DEJAVNOST

POHODNIŠTVO
-

pogovor
pojasnjevanje
aktivno vključevanje
sodelovanje
delo z manjšo skupino
aktivno preživljanje prostega časa
druženje
redno gibanje
zdrav način življenja
vzdrževanje in krepitev primernega duševnega zdravja in pozitivne samopodobe
spoznavanje novega okolja ter naravne in kulturne krajine
enkrat mesečno, 2 uri (20 ur)

KOLESARSTVO
- pogovor
- aktivno vključevanje
- sodelovanje
- delo z manjšo skupino
- delo s posameznikom
- aktivno preživljanje prostega časa
- druženje
- redno gibanje
- zdrav način življenja
- vzdrževanje in krepitev primernega duševnega zdravja in pozitivne samopodobe
- enkrat tedensko, 1- 2 uri (50 ur)
ROČNE IN USTVARJALNE DELAVNICE
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METODE DELA

OBLIKE DELA
CILJI

IZVEDBA
INT. DEJAVNOST
METODE DELA

OBLIKE DELA
CILJI

IZVEDBA

-

pogovor
pojasnjevanje
demonstracija
sodelovanje
delo z manjšo skupino
delo s posameznikom
aktivno preživljanje prostega časa
druženje
razvijanje ročnih spretnosti
razvijati smisel in spretnost ročnega dela ter spretnost za delo z ročnim orodjem
razvijanje koncentracije, občutek za lepo in harmonično
pridobivanje natančnosti
krepitev samozavesti
enkrat tedensko, 1-2 uri (50 ur)

PEKA PECIVA
- pogovor
- pojasnjevanje
- demonstracija
- aktivno vključevanje
- delo z manjšo skupino
- delo s posameznikom
- aktivno preživljanje prostega časa
- druženje
- krepitev samozavesti
- novo znanje
- preizkušanje novih receptur
- uporaba zdravih sestavin
- dvakrat tedensko, 2 uri (80 ur)
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Mentorica: Jasmina Penca
INTERESNA
DEJAVNOS
T

CILJ

ŠT.
NAČRT.
UR
LETNO

VSEBINA

skupinske
petja

vaje

70

individualne vaje
petja
ob 70
spremljavi

Kulturne
dejavnosti

priprava
povezovalnih
kvalitetno preživljanje prostega
besedil
časa,
trening glasu, premagovanje igra
strahu pred nastopanjem,

20

15

trening
igranja
50
instrumentov

ples

30

70

KRAJ (PROSTOR)
METODE
IN ČAS IZVEDBE

SREDSTVA

poučevanja,
učilnica DD, po
aktivnega
notni zapisi, teksti
urniku
sodelovanja
učilnica DD ali poučevanja,
dvorana
po aktivnega
računalnik,
dogovoru
s sodelovanja in ozvočenje
posamezniki
vključevanja
poučevanja,
učilnica DD, po aktivnega
računalnik, papir
dogovoru
sodelovanja,
pogovora
poučevanja,
učilnica DD, po
tekst,
artikli
za
aktivnega
urniku
pripravo scene
sodelovanja
poučevanja,
aktivnega
učilnica
DD,
sodelovanja,
harmonika, kitara
hodnik,po potrebi
kulturnega
vpliva
velika
učilnica, aktivnega
hodnik, jedilnica, sodelovanja,
harmonika,
kitara
pred domom, po kulturnih
ozvočenje…
kosilu
vplivov
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Pogovorna
ura

kvalitetno preživljanje prostega
časa,
tema,
ki
jo
Sprejemanje različnosti,
10
predlagajo dijaki
Gradnja boljše samopodobe,
povečevanje zavedanja

ustne razlage,
aktivnega
učilnica DD, po
sodelovanja,
kosilu ali večerji
kulturnih
vplivov

Interesna dejavnost: PROSTOVOLJSTVO
Naslov dejavnosti
PROSTOVOLJSTVO V VARSTVENO DELOVNEM CENTRU NOVO MESTO
Izvajalci dejavnosti

Anita Beguš, domska svetovalna služba

Čas izvedbe

ponedeljek ali sreda popoldan (1x tedensko)

Kraj izvedbe

VDC Novo mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto

Število priznanih ur

realizirane ure prostovoljnega dela v Varstveno delovnem centru Novo mesto

Vsebina dejavnosti

V Varstveno delovnem centru Novo mesto se prostovoljci družijo z osebami z lažjo motnjo v duševnem in telesnem
razvoju. Ustvarjajo nove vezi in nova prijateljstva. Prostovoljci se z uporabniki družijo v njihovem prostem času,
skupaj gredo na sprehod, po nakupih, se družijo v kuhinji (peka palačink, čajanke, praznovanja…).

Naslov dejavnosti

PROSTOVOLJSTVO V DRUŠTVU ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA

Izvajalci dejavnosti

Anita Beguš, domska svetovalna služba
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Čas izvedbe

od ponedeljka do petka (1x tedensko)

Kraj izvedbe

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto

Število priznanih ur

realizirane ure prostovoljnega dela na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Vsebina dejavnosti

Na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto se trudijo, da mlade prostovoljce usposabljajo in
izobražujejo
predvsem
za
prostovoljno
delo
z
otroki
in
v
medkulturnih
okoljih.
Prostovoljci se družijo z otroki in mladimi po pouku. Predvsem jim pomagajo pri učenju in razumevanju slovenskega
jezika.

Naslov dejavnosti

PROSTOVOLJSTVO V DOMU STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO

Izvajalci dejavnosti

Anita Beguš, domska svetovalna služba

Čas izvedbe

od ponedeljka do petka (1x tedensko)

Kraj izvedbe

Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto

Število priznanih ur

realizirane ure prostovoljnega dela v Domu starejših občanov Novo mesto

Vsebina dejavnosti

V Domu starejših občanov Novo mesto prostovoljci obiskujejo stanovalce. Z druženjem jim na svoj način obogatijo
življenje.
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