SOBNA PRAVILA
1. Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti.
2. Soba je vedno urejena in čista; higieno in red v sobi vzdržujejo dijaki sami
(pospravljena postelja, pometena in pomita tla, urejene police in miza, izpraznjen
koš...).
3. Dežurni dijak sobe odnaša vrečo s smetmi iz sobe v zabojnik za smeti najmanj
enkrat tedensko (ločeno zbiranje in minimaliziranje odpadkov!).
4. Obveznosti čiščenja in pospravljanja so enakomerno porazdeljene na vse
stanovalce sobe.
5. Generalno čiščenje sobe je enkrat tedensko.
6. Dežurni dijak sobe je odgovoren za red in čistočo sobe.
7. V sobi se vsi zadržujejo v copatih!
Dijaki hranijo čevlje v omarici za čevlje. Le-te naj bodo čiste, urejene in zaklenjene.
8. Med kurilno sezono naj bo zračenje čim bolj racionalno. Predvsem je potrebno
paziti, da so okna ob odsotnosti stanovalcev (ko so v učilnici, šoli) zaprta - še
posebno ob koncu tedna.
9. Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar. Ob izstopu
iz doma mora biti stanje takšno, kot je bilo ob prihodu.
10. Vsako okvaro je potrebno takoj javiti vzgojiteljici.
11. Vsak ima svoj zasebni prostor, ki ga uporablja sam (omara, postelja, miza).
12. Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej bivajo, drugim pa samo v
soglasju z ostalimi sostanovalci in v njihovi navzočnosti.
13. Vzgojiteljica, nočni vzgojitelj in ravnateljica imajo pravico ob vsakem času s
predhodnim trkanjem vstopiti v sobo.
14. Kadar v sobi ni dijakov, je soba zaklenjena, luč ugasnjena in aparati izključeni (za
to poskrbi dijak, ki gre zadnji iz sobe).
15. Zunanji obiski v sobah so dovoljeni samo sorodnikom - s predhodnim
dovoljenjem vzgojiteljice.
16. Glasbeni aparati so naravnani na sobno jakost.
17. V času učnih ur (16.00 - 17.45) ter od 22.00 do 6.00 mora biti v sobi tišina.
18. Ob 22.00 so glavne luči v sobi ugasnjene, nočne lučke so lahko prižgane do
22.30.
V DOMU SE:
 NE priklaplja likalnikov, električnih peči ter drugih predmetov in aparatov, s
katerimi bi lahko povzročili nesrečo in ogrožali lastno zdravje ali zdravje drugih;
 NE čečka po zidovih;
 NE odmetava predmetov in smeti skozi okno;
 NE kadi v domu in na balkonih;
 NE odnaša jedilnega pribora in posode v sobo.

