DIJAŠKI IN
ŠTUDENTSKI DOM
KRANJ
Kidričeva 53, 4000 KRANJ
04/20 10 430
http://www.dsd-kranj.si
V DŠD Kranj nudimo dijakom srednjih šol celovito oskrbo v času šolanja.

PREDNOSTI BIVANJA V DOMU:
 bližina srednjih šol - ni nepotrebnega prezgodnjega vstajanja, izgube časa na vsakodnevni
vožnji, čakanja na avtobusnih postajah, utrujenosti ob poznem prihodu domov…
 pomoč pri učenju in šolskem delu, spremljanje in nadzor s strani vzgojiteljev, sodelovanje s
šolami in starši,
 brezplačne inštrukcije matematike in angleščine,
 urejena in kvalitetna prehrana – trije obroki dnevno, pri kosilu mesni in vegetarijanski jedilnik,
 delo in življenje potekata po ustaljenem domskem redu,
 sodelovanje v kateri od prostočasnih dejavnosti v domu,
 brezžična povezava z internetom preko omrežja Eduroam,
 pomemben korak na poti k odraslosti, samostojnosti in odgovornosti,
 subvencija za prevoz domov ob koncu tedna: subvencioniranih je 10 voženj mesečno

Zaradi različnih potreb, urnikov, športnih dejavnosti se lahko dijaki ob vpisu odločijo za

RAZLIČNE MOŽNOSTI BIVANJA:
 celoletno ali polletno bivanje v času pouka,
 le v zimskih mesecih (težave s prevozom!),
 le posamezne dni v tednu,
 samo dnevno bivanje – primerno predvsem za dijake-športnike, ki živijo v bližini Kranja in preko
dneva koristijo domski vzgojni program, imajo možnost učenja, inštrukcij, prehrane, shrambe
športne opreme, udeležbe v dejavnostih in na prireditvah.
Možno je tudi samo kosilo v domu za dnevne abonente.

Za nastanitev v domu je potrebno izpolniti prijavo ,
ki jo kupite v knjigarni ali natisnete s spleta, povezava nanjo je tudi na domski domači strani.

OSKRBNINA
Izhodiščna oskrbnina je vsako leto določena s sklepom komisije resornega ministrstva in znaša
tudi letos za bivanje v troposteljni sobi 208 eur na mesec.
V našem domu dijakom omogočamo, da sta v sobi nastanjena le po dva skupaj.
Mesečna oskrbnina znaša 220 eur, kar pomeni 10 eur na dan.
(Če so v sobi na lastno željo ali zaradi prostorske stiske trije dijaki, znaša mesečna oskrbnina 206 eur.)

Oskrbnina se plača le za prvega otroka, nastanjenega v dijaškem domu.
Če istočasno biva v kateremkoli dijaškem domu več otrok iz iste družine, je za drugega in
naslednje bivanje v domu brezplačno.
Za drugega in vse naslednje, ki bivajo istočasno v kateremkoli dijaškem domu, je bivanje
URNIK ŽIVLJEN
JA IN DELA V DOMU
brezplačno.

 Bujenje po sobah ob 6.00
 Obroki: zajtrk od 6.00 do 7.15, kosilo od 12.00 do 15:00, večerja od 18:30 do 19.30
Če dijaki v določenem času ne morejo priti na kosilo ali večerjo zaradi šolskih ali drugih obveznosti,
lahko kosilo rezervirajo popoldne do 17:00, večerjo pa do 21:00.
Ob petkih in ob dnevih, ko imajo dijaki pouk ves dan, oziroma ob športnih dnevih in izletih lahko dijaki
namesto posameznega obroka dobijo po predhodni najavi lunch-paket.
 Obvezne učne ure: popoldan od 16:00 do 18:00, športniki po treningu
 Zvečer se dom zapira ob 21.uri. Z dovoljenjem vzgojitelja dobi učenec podaljšan izhod do 22.ure,
dlje pa le z vsakokratnim dovoljenjem staršev.

 Vikendi: ob petkih se dom zapira ob 20.00 in se odpre v nedeljo ob 18.00.
S petka na soboto lahko dijaki prespijo, če je po šolskem koledarju delovna sobota ali če imajo športniki
treninge in tekme.

PA ŠE TO:
V dijaškem domu ustvarjamo pogoje za delo in življenje naših “skupnih otrok”,
na njih samih pa je, da te možnosti v čim večji meri izkoristijo.
Pri tem je zelo pomembna tudi vloga staršev in zlasti medsebojno sodelovanje
dijaškega doma, staršev in šole.

VSE DODATNE INFORMACIJE DOBITE NA TELEFONSKI ŠTEVILKI 04/20 10 430
ALI PA SE OGLASITE OSEBNO NA KIDRIČEVI 53 V KRANJU.

DOBRODOŠLI!

