Dragi dijakinje in dijaki, spoštovani starši!

Pred začetkom novega šolskega leta vam posredujemo nekaj osnovnih informacij.
Nastanitev sprejetih dijakinj in dijakov bo potekala nedeljo, 2 .9. 2018, od 17. ure dalje.
Tiste, ki prvič prihajate k nam, obveščamo, da boste za bivanje v domu potrebovali osebno
garderobo, perilo, toaletne potrebščine in brisače. Ostalo nudimo v domu. Več o življenju in delu v
DŠD si lahko ogledate na www.dsd-kranj.si .
Višina oskrbnine (obračunana je za dni pouka, torej brez vikendov, praznikov in počitnic) znaša v
letošnjem šolskem letu 232 eur mesečno za namestitev dveh dijakov v sobo oziroma 220 € mesečno,
če so v sobi trije. Vse naše sobe so troposteljne, tudi ministrstvo pri normativu za dodelitev sredstev
upošteva 28 dijakov v vzgojni skupini. Ne glede na to si v domu prizadevamo, da bi v posamezno sobo
namestili le po dva dijaka (torej 20 v eni vzgojni skupini) in upamo, da nam bo to v največji meri
uspelo tudi letos.
Ob tem naj tudi povem, da imamo prvi teden septembra v domu nastanjene udeležence evropskega
Masters turnirja v vodnih športih in zato bomo morali dijaške skupine te dni popolnoma zapolniti
(torej po 3 dijake v sobo!), kar bomo tudi upoštevali pri oskrbnini za mesec september. Po 9. 9. 2018
pa lahko zagotovimo, da bodo dijaki v sobi po dva.
Še vedno velja, da ob sočasnem bivanju dveh (ali več) srednješolcev iz iste družine v kateremkoli
dijaškem domu v Sloveniji starši plačajo oskrbnino le za prvega, za drugega (in naslednje) pa bivanje
subvencionira država. Če na področju subvencioniranja prevozov ne bo sprememb, lahko dijaki in
študenti, ki med izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja, kupijo subvencionirane mesečne
vozovnice za 10 voženj na mesec.
Spoštovani starši, zaposleni si želimo vašega aktivnega sodelovanja pri delovanju doma, zato vas
v nedeljo, 2 . 9. 2018, ob 18. uri vabimo na 1. roditeljski sestanek,
na katerem vas bomo seznanili z nekaterimi značilnostmi življenja in dela v domu, spregovorili o
novostih področne zakonodaje (varovanje osebnih podatkov, spremembe v obravnavi dijakov zaradi
kršenja domskega reda…) in izvolili ali potrdili predstavnike staršev za svet doma.
Novi dijaki in dijakinje ste ob vpisu v dom dobili Sklep o sprejemu in Pogodbo o bivanju v domu.
Prosim, da tisti, ki tega še niste storili, en podpisan izvod pogodbe pošljete nazaj na naš naslov. Na
dan prihoda oziroma nastanitve pa boste lahko dobili tudi potrdilo o bivanju v domu.
Tiste, ki imate še kakršnekoli finančne obveznosti do DŠD Kranj, prosimo, da jih poravnate še pred
septembrom.
V Dijaškem in študentskem domu Kranj se bomo potrudili, da bo bivanje naših dijakinj in dijakov
prijetno in varno in da bodo zagotovljeni optimalni pogoji za učenje in preživljanje prostega časa.
Želimo vam prijetne počitnice in se veselimo srečanja z vami!
Lepo vas pozdravljam,
ravnateljica
V Kranju, avgust 2018

prof. Judita Nahtigal

