Dragi dijakinje in dijaki, spoštovani starši!

Pred zaključkom poletnih počitnic in pred začetkom novega šolskega leta vam posredujemo nekaj osnovnih
informacij.

Nastanitev sprejetih dijakinj in dijakov bo potekala sredo, 31. 8. 2022,
od 15. 30 dalje po sledečem razporedu:
15.30 – 16.45: sprejem in nastanitev dijakov novincev
17.00: 1. roditeljski sestanek v šol. letu 2022/23 (velja za starše vseh dijakov)
18.00 – 20.00: sprejem in nastanitev starih dijakov, ki nadaljujejo svoje bivanje v domu

 Ker virusa Covid še nismo docela premagali in se v zadnjem času število okuženih spet povečuje, prosimo,
da pridejo v dom samo zdravi dijaki in dijakinje (in seveda tudi spremljevalci): da torej niso v minulih 14 dneh
kazali znakov morebitne okužbe s koronavirusom (povišana telesna temperatura, glavobol, kašelj, nahod,
splošna oslabelost, težave z dihanjem) in da v tem času tudi niso bili v stiku s človekom, pri katerem je bila
ugotovljena okužba.



Iz istega razloga tudi prosimo, da po možnosti pride z otrokom, ki se namešča v dom, samo eden od
staršev oziroma spremljevalcev, ki naj izpolnjuje pogoj PCT. Na ta način želimo omejiti število oseb, ki se bodo
istočasno zadrževale v domskih prostorih, in poskrbeti za ustrezno medsebojno razdaljo, kar bo oboje
pripomoglo k varnemu in zdravemu okolju.
Tiste, ki prvič prihajate k nam, obveščamo, da boste za bivanje v domu potrebovali osebno garderobo,
perilo, toaletne potrebščine in brisače. Posteljnino zagotovimo v domu.
Višina oskrbnine (obračunana je za dni pouka, torej brez vikendov, praznikov in počitnic) znaša trenutno
254,84 € mesečno za namestitev dveh dijakov v sobo oziroma 242 € mesečno, če so v sobi trije. (Zaradi
enormnih dvigov cen na trgu, predvsem prehrambenih izdelkov in energentov, se pričakuje sklep
področnega ministrstva o dvigu oskrbnine.) Po prenovi dveh dijaških nadstropij je večina sob v 3. in 4.
nadstropju dvoposteljnih, v nižjih dveh nadstropjih ostajajo sobe povečini troposteljne. Zaenkrat bivanje
sam v sobi zaradi velikega vpisa letos ni možno.
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, ostaja tudi možnost nakupa subvencioniranih vozovnic za dijake in študente.
Spoštovani starši, zaposleni si želimo vašega aktivnega sodelovanja pri delovanju doma, zato vas ob prihodu
in nastanitvi vaših otrok – srednješolcev vabimo na roditeljski sestanek, ki bo
v sredo, 31 . 8. 2022, ob 17. uri v domski jedilnici.
Vabilo velja tako za starše novincev kot starše starih dijakov. Na sestanku vas bomo seznanili z nekaterimi
značilnostmi življenja in dela v domu, izvolili ali potrdili predstavnike staršev za svet doma in odgovorili na
vaša morebitna vprašanja. Na dan prihoda oziroma nastanitve boste lahko dobili tudi potrdilo o začasnem
bivanju v domu, ki ga nekateri potrebujete za uveljavljane dodatka pri štipendiji in za druge socialne
transferje.

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 nujno takoj pošljete nazaj na naš naslov, saj bomo v
nasprotnem primeru smatrali, da odstopate od prijave in je ne bomo upoštevali pri razporejanju dijakov v
vzgojne skupine.
Tiste, ki imate še kakršnekoli finančne obveznosti do DŠD Kranj, prosimo, da jih poravnate še pred
septembrom.
Nadaljnje informacije, morebitne spremembe, pojasnila in dopolnila v zvezi s prihodom, namestitvijo in
bivanjem v dijaškem domu v letošnjem šolskem letu bomo sproti objavljali na naši spletni strani
http://www.dsd-kranj.si/, zato priporočamo, da si jo občasno ogledate. Za vaša vprašanja pa smo dosegljivi
tudi na e-naslovu info@dsd-kranj.si ali po telefonu 04 20 10 430 (tajništvo).

Želimo vam prijetne počitnice in se veselimo srečanja z vami!
Ravnateljica DŠD Kranj:
prof. Judita Nahtigal

V Kranju, avgust 2022

