DOMSKA SKUPNOST

Je formalna oblika organiziranosti dijakov v dijaškem domu. Oblikuje se v
začetku šolskega leta.
Cilji:





dijaki se zavestno vključujejo v domsko življenje,
izboljšujejo in poglabljajo kulturo odnosov v dijaškem domu,
pridobivajo praktične izkušnje ob prevzemanju odgovornosti,
razvijajo si kritičnost, iniciativnost, odgovornost.

Sestanek VS bo predvidoma enkrat na mesec. Skličeta ga predsednik VS in
vzgojiteljica VS.
Aktivnosti:
 volitve v okviru vzgojne skupine,
 oblikovanje in izvajanje programa;
 sodelovanje na domskih prireditvah (domski koledar),
 sodelovanje pri izvajanju dežurstev in urejanju okolice,
 sodelovanje pri izvajanju delavnic, organiziranih v okviru doma,
 športna tekmovanja,
 sodelovanje v organiziranih interesnih dejavnosti v domu,
 sodelovanje na razpisanih natečajih (likovni, literarni, fotografski).

NALOGE KOMISIJ
DOMSKE SKUPNOSTI (DS)
oziroma VZGOJNE SKUPINE (VS)
Predsednik VS:
 Je predstavnik oz. zastopnik dijakov dijaškega doma.
 Vodi sestanke VS.
 Je koordinator dela posameznih komisij.
 Skrbi za dobre medsebojne odnose v domu.
Predstavnik komisije za kulturo:
 Ukvarja se s predlogi in pripravo kulturnih in zabavnih prireditev v domu.
 Dijake spodbuja k udeležbi na domskih prireditvah.
 Spodbuja aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi domskih prireditev.

Predstavnik komisije za šport:
 Ukvarja se s športno dejavnostjo v dijaškem domu.
 Skupaj z vzgojiteljico organizira domska športna tekmovanja, priprave na
regijska in medregijska tekmovanja in domijado.
 Dijake spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa, k udeležbi na
rekreaciji v šolski telovadnici, na igriščih…
Predstavnik komisije za higieno:
 Dijake spodbuja k urejenosti sob, sanitarijev, skupnih prostorov, smotrni
uporabi domskega inventarja.
 Dijake spodbuja k smotrni uporabi elektrike in vode.
 Vpliva na higiensko urejenost prostorov.
 Je predsednik komisije za ocenjevanje sob ter skupaj z drugimi dijaki
oblikuje kriterije ocenjevanja in predlaga nagrade.
 Daje pobude za estetsko-higienske izboljšave.
 Aktivno spremlja urejenost prostorov in okolice.
 Spodbuja ločevanje in minimaliziranje odpadkov.
Predstavnik komisije za prehrano:
 Sodeluje pri sestavi in pripravi jedilnikov ter predlaga popravke in
izboljšave.
 Daje pripombe glede posameznih obrokov, živil.
Izmed vseh predstavnikov se izvoli še podpredsednika, ki je hkrati blagajnik,
zapisnikar.
Vsi predstavniki skrbijo tudi za informiranje dijakov (v okviru svojih nalog) s
pomočjo različnih člankov, informacij ipd, ki jih objavljajo na oglasnih deskah
(stopnišče, učilnica, jedilnica, hodniki).
Lahko izdelajo plakat ali organizirajo njegovo izdelavo (npr. na temo prehrana
ipd), da popestrijo domske zidove in še na tak način informirajo druge dijake o
dogajanju pri nas in v svetu.
Dijaki se trudijo čim bolj popestriti domsko življenje (v okviru danih možnostih),
predlagajo izboljšave, spremembe.
Dijaki svoje želje, pripombe, pohvale posredujejo svojim predstavnikom in
vzgojiteljici.

CILJI IN NALOGE DIJAKOV VS














Doseči čim boljši učni uspeh.
Sprotno obveščanje vzgojiteljice o učnem uspehu (ocene) in morebitnih
odsotnostih od pouka.
Organiziranje pomoči učno slabšim dijakom.
Analiza uspehov ob zaključku ocenjevalnih obdobij.
Pozitivni odnosi med dijaki ter dijaki in vzgojitelji.
Predlogi za pohvale, nagrade, priznanja.
Skrb za domski inventar, varčevanje z vodo, elektriko, papirjem…
Predlogi za popravila in obnovo v dijaškem domu.
Obravnava morebitne materialne škode.
Obravnava higiene v dijaškem domu (po nadstropjih, v skupnih
prostorih), skrb za urejenost in čistočo dijaškega doma.
Ocenjevanje urejenosti in čistoče sob in skupnih prostorov, skupni
kriteriji ocenjevanja, nagrajevanja, predlogi za izboljšave.
Obravnava jedilnikov; predlogi, želje.
Ekološka osveščenost in aktivnost.
PRAVICE ČLANOV VS






Sodelujejo na sestankih VS, kjer se obravnavajo vprašanja življenja in
dela dijakov v dijaškem domu.
Vključujejo se v interesne dejavnosti, ki prispevajo h kvalitetni izrabi
prostega časa.
Volijo in so voljeni v odbor VS.
Sodelujejo in soodločajo pri aktualnih domskih aktivnostih.
DOLŽNOSTI DIJAKOV










Ne motijo drugih dijakov pri opravljanju šolskih obveznosti.
Upoštevajo individualnost in posamezne interese dijakov.
Sproti se učijo, redno sodelujejo v aktivnostih dijaškega doma.
Aktivno sodelujejo pri uresničevanju programa VS.
Spoštujejo, upoštevajo in izvajajo domska pravila.
Pripomorejo k dobrim medsebojnim odnosom v dijaškem domu.
Skrbijo za ugled dijaškega doma (s svojim delom, pozitivnim odnosom).
Aktivno sodelujejo na sestankih VS, DS in drugih oblikah srečanj.

