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POROČILO O PEDAGOŠKEM DELU
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
1 UVOD
Osnova za vzgojno izobraževalno delo je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021.
Temeljni poudarek vzgojnega dela je bila realizacija prioritetnih ciljev:
 znanje dojemati kot vrednoto;
 zdravje dojemati kot vrednoto;
 socialna vključenost dijakov.
Cilji vzgoje in izobraževanja v dijaškem domu so zapisani v zakonskih aktih, katere smo
upoštevali in izvajali. Pri načrtovanju in opredeljevanju ciljev smo osredotočeni predvsem na
tiste, ki mladega človeka usmerjajo k:
 socializaciji (primarna in sekundarna socializacija – življenje v skupini oz.
skupnosti),
 razvijanju in oblikovanju zdravstvenih in higienskih navad, da se naučijo skrbeti
za svoje telesno in psihično zdravje),
 učenju odgovornosti (prevzemanje posameznih nalog, ki jih narekuje življenje),
 osamosvajanju,
 k oblikovanju pozitivnih medsebojnih odnosov (le-ti so pogoj za dobro in
ustvarjalno počutje posameznika in vseh v vzgojni skupini, v dijaškem domu),
 k socialni integraciji,
 k razvijanju ekološke osveščenosti.
Posebno pozornost smo posvečali strokovnemu delu z dijaki, delu z vzgojno skupino, medskupinskemu vzgojnemu delu, izvajanju sprejetih in dogovorjenih pravil domskega reda ter
osebni odgovornosti dijakov in zaposlenih. Za realizacijo zastavljenih ciljev smo potrebovali
veliko ustvarjalnosti, znanja in pripravljenosti. Nadaljevali smo z delom, ki se je v dosedanji
praksi pokazalo kot dobro, učinkovito, dodali nekaj novih vsebin, oblik in načinov
organiziranja ter vodenja vzgojno-izobraževalnega procesa. Načrtovanje in izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela v dijaškem domu je zasnovano na timskem sodelovanju strokovnih
delavcev in stalnem organizacijskem in vsebinskem povezovanju pedagoško-strokovnega in
gospodarsko-upravnega sektorja (povezanost vseh zaposlenih). Veliko časa smo namenili
sprotni evalvaciji zastavljenih ciljev in povezovanju s širšim in ožjim okoljem (sledenje
izvajanja domskega koledarja in vključevanje v prireditve in aktivnosti v lokalnem okolju).
Pri vsakodnevnem delu poteka sprotno usklajevanje aktivnosti z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
(kuhanje in uporaba jedilnice, skupno urejanje okolice, koriščenje telovadnice, prometna
ureditev dostopa učencev v šolo) s ciljem dobrega sodelovanja in obogatitve vsebin na obeh
zavodih.
Trudili smo se z uvajanjem novih programov dela in oblikovanjem novih ponudb z namenom
zapolnitve prostih zmogljivosti zaradi manjšega vpisa dijakov srednjih in osnovnih šol. Izvajali
smo dodatne dejavnosti:
 V domski kuhinji ponujamo kosila za zunanje abonente. Kuhamo za potrebe učencev
in zaposlenih na OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj.
 Sprejemamo na bivanje in prehrano zunanje interesente, s področij šolstva, kulture,
športa, turizma v sodelovanju z MO Ptuj. Najpogostejši so dijaki in učitelji
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mednarodnih izmenjav s Šolskim centrom Ptuj in Gimnazijo Ptuj, udeleženci pustnih
prireditev, kapacitete ponujamo podjetjem za namestitev njihovih delavcev.
Nameščali smo ljudi z začasnim stanovanjskim problemom (brezdomstvo 3. in 4.
kategorije, cilji dela v programu Šole druge priložnosti, ki ga izvajamo že od leta
2008, res zadnja leta ne na formalni ravni). V tesnem sodelovanju s CSD Ptuj smo
nameščali stanovalce, ki so sprejeli naša pravila bivanja.
Od leta 2009 dalje deluje v dijaškem domu (prostor v najemu) Center za poklicno
rehabilitacijo Ptuj. Sodelovanje s centrom je zgledno, nosilec programa je
Univerzitetni inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo URI Soča. Pogodba je bila
prekinjena konec leta 2020 (niso bili uspešni na razpisu za enoto na Ptuju). Te
prostore ima v najemu od 1. februarja 2021 Zavod Vitis Ptuj – poklicna in
zaposlitvena rehabilitacija.
Društvo za Downov sindrom – center Ptuj – podpisali pogodbo o uporabi pisarne v I.
medetaži levo in trim kabineta za korekcijsko telovadbo; tedenska obravnava otrok
z Downovim sindromom. Koordinatorica je Silva Emeršič. Mesečna najemnina
prostorov je minimalna (simbolična), saj gre za društveno dejavnost.
Projekt Mirno morje – jadranje v mednarodni zasedbi – je zaradi slabe
epidemiološke slike okuženosti z virusom COVID-19 v tem delu Evrope jeseni 2020
odpadel.
Sodelovanje in ponujanje prostih kapacitet lokalnim podjetjem: nameščanje oz.
bivanje njihovih delavcev v domu, v glavnem za krajša časovna obdobja.

Kazalci kakovosti v dijaškem domu so bili (in bodo tudi v bodoče):
 timsko delo in dobro medsebojno sodelovanje zaposlenih,
 dobra psihosocialna klima,
 zagotavljanje pogojev za doseganje optimalnega učnega uspeha,
 ustvarjanje prijetnega in ustvarjalnega vzdušja,
 aktivna izraba prostega časa,
 oblikovanje odgovornega vedenja in pomoč pri procesu osebnostnega zorenja,
 sodelovanje z okoljem,
 delo s starši,
 sodelovanje s šolami in okoljem,
 promocija dijaškega doma,
 nadstandardne storitve (projektno delo),
 izvajanje aktivnosti Domskega sklada,
 razvijanje turistično-gostinske dejavnosti za področje šolstva in kulture.
Komisija za kakovost zaradi prilagojenega načina dela (delo na daljavo, odsvetovano oz.
prepovedano druženje v zaprtih prostorih, preventivno delovanje za obvladovanje
koronavirusa) ni bila imenovana. V prihodnjem šolskem letu bodo imenovani novi člani.
Program dela navedene komisije sicer temelji na kazalcih kakovosti, opredeljenih v letnem
delovnem načrtu zavoda.

2 DOMSKI KOLEDAR
V šolskem letu 2020/2021 smo načrtovali 1140 ur neposrednega vzgojnega dela (delo z
vzgojno skupino, medskupinsko vzgojno delo, interesne dejavnosti). Pri načrtovanju smo
upoštevali Šolski koledar, katerega določi Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.
Delovni čas pedagoškega kadra je bil prilagojen urnikom dijakov in dijakinj (v nadaljevanju
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dijakov). Za varnost in pedagoško spremljanje dijakov je poskrbljeno od 6. – 22. ure, v
nočnem času skrbi za varnost dijakov nočni varnostnik, od 22. – 06. ure.
Načrtovane aktivnosti Domskega koledarja 2020/2021 so bile samo delno izvedene – razlog
je bil izvajanje ukrepov za obvladovanje epidemije virusa COVID-19 (omejitev druženja,
izvajanje vzgojnega programa po modelu B, C in D).

3 STROKOVNI ORGANI
V šolskem letu 20202021 je pedagoško - strokovni sektor deloval v okviru danih objektivnih
možnosti. Pedagoško- strokovni sektor sestavljajo vzgojiteljici in ravnatelj. Pedagoški zbor se
je srečeval enkrat mesečno na pedagoških konferencah – bilo jih je tokrat izjemoma 8 (knjiga
zapisnikov). Ostale konference so odpadle zaradi ukrepov za preprečitev širjenja
koronavirusa. Na pedagoške konference je vabljen tudi nočni varnostnik – izmenjava mnenj
in koordinacija dela.
Glede na izvajanje vzgojnega dela smo izvajali medskupinsko vzgojno delo (v nadaljevanju
MVD) na nivoju dijaškega doma – strokovne delavke so povezane, kvalitetno je povezovanje
učencev, dijakov in tudi študentov, odnosi so dobri. Povečan obseg dela za vse zaposlene v
dijaškem domu so predstavljali tudi stalni stanovalci, nameščeni preko CSD Ptuj in občasni
gosti.
Svet staršev se je sestal enkrat, saj sta njuna člana tudi člana Sveta zavoda in so bile vsebine
obravnavane na sejah Sveta zavoda, ki sta bili dvakrat (dopisne seje niso vštete).

4 KADROVSKE ZADEVE
Na pedagoško-strokovnem področju so delo izvajali 3 strokovni delavci: ravnatelj in dve
vzgojiteljici SŠ.
V gospodarsko-upravnem sektorju je bilo zaposlenih 10 delavk in delavcev.
Kadrovsko smo število zaposlenih znižali na minimum – vsako delovno mesto je potrebno za
izvajanje letnega načrta.
Med šolskim letom 2020/21 se je upokojil nočni varnostnik, zato smo na to delovno mesto za
določen čas zaposlili novo osebo.
V sodelovanju s Probacijsko enoto Maribor so trije delavci opravljali družbeno koristno delo
– pomoč pri čiščenju, hišniških in receptorskih delih.

5 STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE
Tudi v tem šolskem letu smo si prizadevali za čim višjo kakovost domskega dela na vseh
področjih. Posluževali smo se občasnih izobraževanj v okviru svoje stroke in področja dela, ki
ga opravljamo. V Dijaškem domu Ptuj dajemo poudarek pridobivanju znanj in veščin ter
sodobnih pristopov za delo z mladimi.
Enkrat mesečno sestanek strokovnih delavcev na pedagoški konferenci – v šolskem letu
2020/2021 jih je bilo izvedenih 8. Potekale so v sejni sobi dijaškega doma v 1. nadstropju, ob
ponedeljkih ob 9. oz. 15. uri. Vodeni zapisniki so v knjigi pedagoških konferenc. Obravnavali
smo strokovne teme – prenos oz. predstavitev pridobljenih znanj na navedenih
izobraževanjih.
Izvedeni izobraževalni programi – dodatno strokovno spopolnjevanje:
 Zdrava šola – Zdrav dijaški dom: vodja projekta je bila Patricija Kikl (izvajalec NIJZ, OE
Maribor). Zaradi epidemiološke situacije s koronavirusom ni bilo srečanj v živo.
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 Udeležba ravnatelja na sestankih in posvetih Društva ravnateljev ptujskega področja
in Aktivu ravnateljev dijaških domov Slovenije. Srečanja so potekala pretežno v
virtualnih okoljih.
 Sodelovanje in udeležba ravnatelja na sejah zbora in predsedstva Skupnosti dijaških
domov Slovenije. Srečanja so potekala pretežno v virtualnih okoljih.
 Aktivna udeležba vzgojiteljic na virtualnih srečanjih in izobraževanjih na daljavo in
sicer:
- Študijska skupina z naslednjimi vsebinami: rezultati evalvacije dela na
daljavo; predstavitve primerov dobrih praks. Izvajalca DVDDS in ZRSŠ.
- »Čajanka«, načrtovanje in spremljanje vzgojnega dela z dijakom in vzgojno
skupino v dijaškem domu, 1. in 2. del. Izvajalca DVDDS in ZRSŠ.
- »Iz prakse za novo prakso«, branje primerov dobrih praks dela na daljavo v
dijaških domovih. Izvajalec DVDDS.
- Predavanje Aljoše Bagole z naslovom »Kako biti v redu?«. Izvajalec DVDDS.
Pretežno se je uporabljal službeni avto (najnižji stroški).
Predavanja, načrtovana v domskem koledarju (ginekologinja, kriminalist s Policijske postaje
Ptuj) zaradi koronavirusa niso bila realizirana. Iz istih razlogov ni bilo kostanjevega piknika
in domskega dne.
Članstva v strokovnih aktivih, odborih, društvih:
 Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije.
 Člani odbora za preprečevanje mobinga v Dijaškem domu Ptuj so bili: Ivan Hercog,
Jože Hozjan, Zlatko Horvat.
 Zveza srednjih šol in dijaških domov – ravnatelj.
 Skupnost dijaških domov Slovenije in član predsedstva SDDS – Ivan Hercog.
 Društvo ravnateljev ptujskega področja – članstvo: Ivan Hercog.
 Aktiv ravnateljev dijaških domov vzhodne Slovenije – članstvo: Ivan Hercog.

6 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
V šolskem letu 2020/2021 sta delovali dve vzgojni skupini (v nadaljevanju: VS).
Skrb za vzgojni skupini sta prevzeli: 1A VS Patricija Kikl, 1B VS Sonja Leben.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Delovno mesto
ravnatelj
vzgojiteljica
vzgojiteljica
nočni varnostnik
računovodja
tajnica
kuharica
kuhar
kuh. pomočnica
perica/čistilka

Ime in priimek
Stop. str. iz.
Ivan HERCOG
VII - VIS
Patricija KIKL
VII - VIS
Sonja LEBEN
VI - VŠ
Jožef HOZJAN
V - sr
Barbara FURJAN
V - sr
Silvestra EMERŠIČ
V - sr
Zorka LAH
V - sr
Tilčka PEKLAR
IV - sr
Zlatko HORVAT
V - sr
Helena REJC
V - sr
Silva GALUN
OŠ

Smer
univ. dipl. ing.str. + PAI
prof. GEO - ZGO
učitelj RP
ekonomski tehnik
strojni tehnik
ekonomski tehnik
ekonomski tehnik
kuhar
gostinski tehnik
ekonomski tehnik
NK

DR
NČ
DČ 1/2
NČ
NČ
DČ
NČ
NČ
NČ
DČ
DČ 5/8
NČ
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11.
12.
13.

hišnik
čistilka
vratar

Miran VAUPOTIČ
Ulrike POLANEC
Irena KOS

V - sr
V - sr
V - sr

NČ
NČ 0,45
DČ ½

strojni tehnik
trgovinski poslovodja
ekonom.-komerc. tehnik

7 VZGOJNA DEJAVNOST
7.1 Število dijakov
Kategorija
Dijaki
Začetek šolskega leta (september 2020)
40
Konec šolskega leta (junij 2021)
38
V dijaškem domu so bili nastanjeni trije študenti.
Pregled števila učencev/dijakov v zadnjih letih – stanje 30. september posameznega leta
(2015, 2016, 2017, 2018, v letu 2019 in 2020 samo dijaki*).
*v šolskem letu 2020/2021 program doma za učence izvaja OŠ dr. Ljudevita Pivka
2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

Št.VS
OŠ/OŠPP

1

1

1

1

Število
učencev

6

5

5

5

Št. VS SŠ

2

2

2

2

2

2

Število
dijakov

40

41

43

42

41

40

Skupaj
število
dijaki/učenci

46

46

48

47

41

40

- VS OŠ/OŠPP - vzgojna skupina osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim
programom (učenci).
- VS SŠ – vzgojna skupina srednje šole (dijaki).
7.2 Vzgojno delo
Izhajajoč iz vloge dijaškega doma je vzgojno-izobraževalno delo potekalo na treh nivojih.
Prvi nivo, kjer pedagoški delavci izvajajo skrbniško nalogo.
Poskrbeli smo, da so se učenci/dijaki/študenti v našem domu počutili sprejete, varne in da so
imeli poleg zagotovljene strehe nad glavo in prehrane, tudi veliko naklonjenosti in
pozornosti. Zelo pomembno je, da se je vsak učenec/dijak počutil kot individuum, z vsemi
svojimi pozitivnimi lastnostmi in tudi pomanjkljivostmi. Veliko pozornosti smo namenili
zagotavljanju pogojev za uspešno učenje, kar kažejo tudi zelo dobri učni rezultati učencev in
dijakov v šolah, ki jih obiskujejo.
Zaradi dijakov z odločbami o usmeritvi s strani komisije za usmerjanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami je bila vloga varnosti in individualnega vzgojnega pristopa zelo
poudarjena. Na MIZŠ nam niso upoštevali odločb (ni zapisan 30. člen Zakona o usmerjanju
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, zmanjšanje števila dijakov v razredu). Nismo
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imeli pravice zmanjšati števila dijakov v vzgojnih skupinah. Poudarjeno smo izvajali
medskupinsko vzgojno delo in delali individualno.
Drugi nivo je vzgojno delovanje.
Naši dijaki so stari od 15 do 21 let. Zaradi različnih populacij in starosti učencev/dijakov, ki
bivajo pod isto streho, smo v veliki meri poudarjali integracijo vzgojnega dela (OŠPP in SŠ) –
uvajanje medgeneracijske vzgoje. Predvsem za dijake je obdobje mladostništva izjemno
zahtevno in naporno za razvoj vsakega posameznika.
Pri vseh se izražajo posledice primarne in sekundarne socializacije. Zaradi tega je naše
pedagoško delovanje usmerjeno predvsem na razvijanje sposobnosti in potencialov, delno
pa tudi na zmanjševanje in odpravljanje že nastalih motenj. Lahko trdimo, da naše strokovno
delo temelji na preventivi in kurativi. Pri slednjih je bil dan poudarek individualnemu delu,
nekateri dijaki so bili vključeni tudi v svetovalno obravnavo zunaj doma. Visoka strokovna
usposobljenost in dolgoletne izkušnje zaposlenih vzgojiteljic v dijaškem domu so bili osnova
kakovostnih rešitev težav in problemov posameznih dijakov. V vzgojno delo smo vedno
aktivno vključevali starše in šolo. Uporabljali smo tudi alternativne vzgojne ukrepe (dijak
poravna škodo, opravi kakšno delo oz. aktivnost). Pravila življenja in dela v dijaškem domu,
hišni in sobni red se je upošteval in imeli smo malo kršitev postavljenih pravil.
Tretji nivo je izobraževanje
Dijaški domovi imamo možnost posredovanja znanja na več ravneh. Ena od oblik v vzgojnem
procesu je posredovanje znanja preko učne pomoči. Le-te se poslužujemo pri dijakih, ki so
slabše opremljeni z znanjem, katerega bi si morali pridobiti že v osnovni šoli (velja za SŠ).
Zaradi tega je izjemno pomembno, da v začetku šolskega leta ugotovimo, kakšno je njihovo
predznanje pri posameznih predmetih in poskušamo izpolniti vrzeli. Pomembno je tudi, da
jim pomagamo pri izboljšanju učnih navad, še posebno, če so le-te slabe ali neustrezne. Za
učenje so v domu organizirane obvezne učne ure in sicer: dopoldan od 8. do 10. ure;
popoldan od 16. do 18. ure.
Osnovne naloge vzgojnega dela so bile:
 razvijanje samostojnosti in delovnih navad,
 preprečevanje neprilagojenega vedenja,
 enotnost vzgojnega delovanja (v dijaškem domu, v sodelovanju s starši in šolami),
 preprečevanje nasilnega vedenja,
 socializacija,
 učenje odgovornosti,
 osamosvajanje posameznika,
 oblikovanje pozitivnih medsebojnih odnosov na vseh nivojih,
 socialna integracija,
 razvijanje ekološke osveščenosti (ločevanje odpadkov, skrb za čisto in urejeno okolico
dijaškega doma, prehrana…).
Prednostne naloge vzgojnega dela so bile:
 uspešen zaključek šolskega leta,
 privzgajanje delovnih navad,
 skrb za zdrav način življenja, poudarek na varnosti, higieni in prehrani,
 navajanje na samostojnost in prevzemanje osebne odgovornosti za dejanja,
 spoznavanje in razvijanje učnih in delovnih navad dijakov,
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učenje učenja – tehnike uspešnega učenja,
razvijanje dobre in pozitivne socialne klime,
krepitev pozitivnih vrednot,
učenje ustvarjalnosti in kreativnega vključevanja v življenje in delo dijaškega doma,
koristno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
sprejemanje drugačnosti,
upoštevanje pravil,
pozitivna komunikacija na vseh ravneh in razvijanje pozitivne samopodobe.

7.3 Preživljanje prostega časa
Za razvijanje ustvarjalnosti in sposobnosti dijakov organiziramo najrazličnejše interesne
dejavnosti, projektno delo, športne in kulturne prireditve.
Vsakoletno težišče interesnih dejavnosti predstavlja spomladansko vključevanje in
tekmovanje tako na kulturnem kot športnem področju med dijaškimi domovi Slovenije. Leta
2021 zaradi edinstvene zdravstvene situacije v državi (virus COVID-19) te aktivnosti niso bile
izvedene – niti na regijskih nivojih niti na državnem nivoju (Domijada 2021 je odpadla).
Donacijsko smo prejeli od Bowling centra Ptuj dve uri brezplačnega igranja bowlinga za naše
dijake (vsak ponedeljek od 15. – 17. ure), tudi v letu 2021 tako nadaljujemo tradicijo iz
prejšnjih let, seveda v skladu z omejitvami zaradi koronavirusa.
Projekt Mirno morje – en teden (od sobote do sobote) jadranja v okviru uspešnega
evropskega socialno-pedagoškega projekta – je zaradi epidemiološke slike okuženosti s
koronavirusom odpadel.
17. september 2020 so si dijaki novinci v spremstvu vzgojiteljice ogledali kulturnozgodovinske znamenitosti Ptuja.
Urejen je prostor za preživljanje prostega časa - popestrimo aktivnosti v njem: namizni tenis,
nogomet in TV kotiček. Prostor je bil skozi šolsko leto glede na objektivne razmere
priložnostno obiskan. Odvečno energijo so dijaki sproščali v trim kabinetu v pritličju doma.
Interesna dejavnost
Domska skupnost
Glasilo
Namizni tenis
Nogomet
Odbojka
Delavnice: Učenje učenja
Oblikovanje
Kulinarika
Domski kino
Družabne igre, šah
Bowling

Vzgojitelj - mentor
Ivan Hercog
Patricija Kikl
Jožef Hozjan
Sonja Leben, Patricija Kikl
Sonja Leben, Patricija Kikl
Sonja Leben
Patricija Kikl
Sonja Leben
Patricija Kikl
Sonja Leben
Sonja Leben, Patricija Kikl

Ur/ teden
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,25
0,5
0,25

Ob ponedeljkih in sredah od 20. oz. 21. do 21.45 ure so dijakinje in dijaki imeli športne
aktivnosti (nogomet, odbojka) v telovadnici OŠ dr. Ljudevita Pivka.
Nekaj dijakov je aktivno individualno treniralo v ptujskih športnih klubih, predvsem tenis (TK
Terme Ptuj), nogomet (NK Drava, NK Aluminij), odbojko (ŽOK Ptuj).
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Dijaški dom Ptuj že od leta 1962 dalje skrbi za učence šole s posebnimi potrebami (tedensko
bivanje v dijaškem domu. Ker po spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami leta 2011 ni več po tolmačenju MIZŠ zakonske osnove za bivanje oz. nameščanje
otrok s posebnimi potrebami v dijaški dom, je program verificirala OŠ dr. Ljudevita Pivka.
Dejavnost se dalje izvaja v istih prostorih doma, dom osnovni šoli zaračunava usluge oz.
storitve, ki jih zakon omogoča. Formalno so bile stvari urejene konec leta 2018. Tako z
Dogovorom o prevzemu izvajanja javno veljavnega vzgojnega programa za učence s
posebnimi potrebami (podpisniki OŠ dr. Ljudevita Pivka, DD Ptuj, MIZŠ) in Pogodbo o ureditvi
medsebojnih razmerij (podpisnika OŠ dr. Ljudevita Pivka in DD Ptuj) od leta 2019 program
doma za učence formalno izvaja OŠ dr. Ljudevita Pivka.

8 UČNI IN VZGOJNI USPEH
8.1 Učni uspeh dijakov
Učni uspeh dijakov SŠ (31. avgust 2021)
Vzgojna
Pozitiven
% poz
skupina
učni uspeh
2A
19
86,4
2B
16
100
Skupaj
35
92,1

Negativen
učni uspeh
3
3

% neg

Skupaj

13,6
7,9

22
16
38

Učni uspeh je 92,1 %, kar je v danih okoliščinah soliden rezultat. Poznal se je izpad rednega
vzgojnega dela v dijaškem domu, zato je učni uspeh v primerjavi s prejšnjimi leti slabši.
Pomembno je poudariti, da smo imeli v šolskem letu 10 dijakov s posebnimi potrebami;
potrebovali so zelo veliko individualnega dela. Več dijakov ima tudi težke družinske razmere.
Pregled učnega uspeha Dijaškega doma Ptuj v zadnjih letih:
 Šolsko leto 2013/2014………………………………..95,7 %
 Šolsko leto 2014/2015………………………………..95,3 %
 Šolsko leto 2015/2016………………………………..95,2 %
 Šolsko leto 2016/2017………………………………..97,7 %
 Šolsko leto 2017/2018………………………………..95,6 %
 Šolsko leto 2018/2019………………………………..97,8 %
 Šolsko leto 2019/2020………………………………..100 % (samo dijaki)
 Šolsko leto 2020/2021………………………………..92,1 % (samo dijaki)
8.2 Vzgojni ukrepi
V šolskem letu 2020/2021 ni bilo izrečenih vzgojnih ukrepov, kar kaže na izrazito k dijakom
naravnano vzgojno delovanje. Sicer življenje v domu poteka po smernicah življenja in dela,
prisotno je enotno vzgojno delovanje na ravni celotnega doma. Intenzivno smo delali na
osamosvajanju in prevzemanju odgovornosti, dijake smo vključevali v procese domskega
življenja.
Na nivoju dijaškega doma (SŠ) smo izrekli 5 pohval in ob tem razdelili knjižne nagrade.

9 SODELOVANJE S STARŠI IN ŠOLO
Sodelovanje s starši in šolo je potekalo po ustaljenem redu. Aktivnost s tega področja je lepo
razvidna v dnevnikih vzgojnih skupin.
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9.1. Sodelovanje s starši
Ob vpisu dijakov na začetku šolskega leta je bil organiziran roditeljski sestanek: predstavitev
doma, pomembne informacije ob vpisu, način vzgojnega dela v našem domu. Vzgojitelji so s
starši v glavnem kontaktirali po telefonu. V primeru raznih težav so starši bili vabljeni v dom
na razgovore. Do srečanj in pogovorov je prihajalo na govorilnih urah po šolah in ob prihodih
in odhodih dijakov (petki, nedelje).
Starši so vključeni v Svet staršev, Svet zavoda, Komisijo za kakovost, Domski sklad in drugo.
9.2 Sodelovanje s šolo
Zasledovali smo cilj, da vsi dijaki uspešno zaključijo izobraževanje, zato smo intenzivno
sodelovali s šolami. Vzgojiteljice so redno kontaktirale s profesorji. Udeleževale so se
govorilnih ur, po potrebi so sodelovale pri iskanju skupnih strategij za reševanje nastalih
učnih in vzgojnih težav »naših« dijakov v šolah.
Prisotnost, ocene in ostale informacije o dijakih so vzgojiteljice sprotno dobivale s
programom e-Asistent. Nasploh je bilo več stikov in aktivnosti preko elektronskih
komunikacijskih kanalov.

10 MATERIALNI POGOJI
10.1 Nabava osnovnih sredstev, opreme in drobnega inventarja
Osnovna sredstva so se v šolskem letu 2020/2021 nabavljala po potrebi in preudarno.
Varčevali smo v okviru sprejemljivih pogojev dela in življenja v domu. Predvsem stroški
elektrike in ogrevanja so izjemno visoki. Aktivni smo bili na področju energetske sanacije
stavbe. Kot partner smo ob Šolskem centru Ptuj in Gimnaziji Ptuj vključeni v projekt
energetske sanacije. Narejeni so projekti za izvedbo. Zadeve so se po številnih
dopolnjevanjih počasi premikale v pravo smer. Projekt je dobil oceno primernosti, pregledan
(vsebinsko in finančno) je bil s strani družbe Petrol kot potencialnega zasebnega partnerja. Iz
meseca v mesec smo se trudili redno plačevati račune.
Opravljena so bila nujna vzdrževalna dela v domu, tekoča popravila ter nabavljene res
najnujnejše stvari. Sodelovali smo v projektu Arnes – financiranje računalniške opreme
zaradi situacije s koronavirusom. Prijavili smo se v projekt ReactEU – IKT za VIZ.
10.2 Investicijsko vzdrževalna dela
Na pozivu MIZŠ za pridobitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del na
objektih in opremi dijaških domov smo prejeli 18.499,84 EUR za zamenjavo odtokov v
kopalnici in za zamenjavo radiatorjev v etažah, kjer je stanje kritično (puščanje vode,
nedelujoči ventili).
Dela so bila opravljena v času letnih počitnic 2021.
10.3 Pregled zasedenosti domskih kapacitet
Odstotek zasedenosti je (upoštevani samo dijaki in učenci):
 šolsko leto 2014/2015………….25,3 %
 šolsko leto 2015/2016………….24,7 %
 šolsko leto 2016/2017………….24,7 %
 šolsko leto 2017/2018………….25,8 %
 šolsko leto 2018/2019………….25,3 %
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šolsko leto 2019/2020………….22,0 % (samo dijaki), z učenci 25,8 %
šolsko leto 2020/2021………….21,5 % (samo dijaki), z učenci 26,3 %

V času od 2014/2015 dalje je osnova za izračun zasedenosti 186 razpoložljivih ležišč.
Vpis v šolskem letu 2020/2021 je ostal na ravni iz prejšnjega leta pri dijakih SŠ, skupina OŠPP
še dalje biva v domu, njihov vzgojni program izvaja OŠ dr. Ljudevita Pivka. To je pomenilo
izvajanje varčevalnih ukrepov v zavodu in iskanje rešitev za izvajanje rednega vzgojnoizobraževalnega dela. Razlogov, da ni višjega vpisa, je več: razvejana mreža srednjih šol,
subvencionirane vozovnice in slabši socialni položaj v regiji.
Domski sklad - pridobitev sredstev za plačevanje oskrbnin dijakom s težkim socialnim
položajem. Več o delovanju domskega sklada in pridobivanju donacij (blago, storitve, denar)
je zapisano v poročilu Domskega sklada DD Ptuj, katerega je vodila Sonja Leben.

11 NAČIN IZVAJANJA VZGOJNEGA PROGRAMA
V šolskem letu 2020/2021 je zaradi razglašene epidemije in epidemiološke slike okuženosti z
virusom COVID-19 v RS Sloveniji na osnovi odlokov Vlade RS, navodil in priporočil NIJZ
in okrožnic MIZŠ vzgojno delo v DD Ptuj potekalo na naslednji način:
- 31. 8. 2020 do 16. 10. 2020 – izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa v dijaškem
domu (model A).
- Od 19. 10. 2020 se je na podlagi sklepa ministrice za šolstvo začel pedagoški proces
izvajati na daljavo. V dijaških domovih smo z izvajanjem svoje dejavnosti nadaljevali
še en teden (do jesenskih počitnic) za tiste dijake, ki doma niso imeli ustreznih
pogojev za učenje.
- Od 2. 11. 2020 do 19. 2. 2021 se nadaljuje izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na
daljavo.
- 21. 2. 2021 so se v dijaški dom začeli vračati dijaki, ki so imeli izobraževanje v
kakršnikoli obliki v šoli (zaključni letniki, maturanti, dijaki, ki opravljajo prakso in
tisti, ki imajo argumentiran razlog za bivanje v domu ali težke domače razmere, ki
potrebujejo učno pomoč ali športniki zaradi treningov).
- 8. 3. 2021 so se v šolske klopi vrnili vsi dijaki. Pouk se je izvajal po prilagojenem
modelu C. To je pomenilo, da so bili stalno v šoli in tudi v domu dijaki zaključnih
letnikov, ostali dijaki izmenično en teden v šoli in en teden na daljavo.
- Od 1. 4. 2021 do 12. 4. 2021 je veljal ukrep popolnega zaprtja države. Dijaki so imeli
pouk na daljavo.
- Od 12. 4 .2021 z odlokom Vlade RS ni bilo več prepovedi zbiranja ljudi v dijaških
domovih. Pouk se je spet izvajal po modelu C. Zagotavljali smo nastanitve in izvajanje
vzgojnega programa za vse tiste, ki so bili pri pouku glede na rotacijo.
- 17. 5. 2021 je Slovenija prešla v t.i. rumeno fazo. Vsi dijaki so se izobraževali po
modelu B in bival iv dijaškem domu. Pri izvajanju dejavnosti smo upoštevali
okrožnice MIZŠ, priporočene smernice ministrstva za zdravje in NIJZ.

12 ZAKLJUČEK
Vzgojno-izobraževalno delo je potekalo v skladu z Vzgojnim programom za dijaške domove,
sprejetem na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Ob izvajanju dela smo
upoštevali vsa zakonska določila (zakone, pravilnike) in usmeritve, podane s strani MIZŠ-ja.
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Pri analizi vzgojno-izobraževalnega dela smo ugotovili, da so bili dobro zastavljeni cilji visoka
motivacija za naše delo. Kakovost izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela se kaže v
prepoznavnosti dijaškega doma v ožjem in širšem okolju. Brez dodatnih sredstev smo začeli
marca 2014 izvajati program brezdomstva v okviru projekta Šola druge priložnosti in ga
nadaljevali tudi v letu 2020/2021 z dobrim sodelovanjem s CSD Ptuj.
Pedagoški delavci se zavedamo, da vzgajanje in izobraževanje v dijaškem domu poteka na
specifičen način, da je to izobraževanje za življenje. Zaradi tega so potrebne vse aktivnosti,
projekti in prireditve, ki mlademu človeku pomagajo pri oblikovanju osebnosti. Iz poročil
vzgojiteljev je razvidna velika angažiranost na področju dela v vzgojnih skupinah, kjer so
potekale številne aktivnosti v smeri pozitivne naravnanosti do sebe in drugih. V okviru dela
vzgojiteljev z vzgojnimi skupinami so se uresničevali številni cilji, ki smo jih zapisali v Letni
delovni načrt za šolsko leto 2020/2021.
Vsebina LDN zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje virusa COVID-19 (navodila NIJZ in
odloki Vlade RS) ni bila v celoti realizirana. Izvedene niso bile vse aktivnosti, načrtovane v
Domskem koledarju 2020/2021 (predavanja, domski dan).
Z vsemi aktivnostmi izboljšujemo finančni položaj zavoda, hkrati pa pazimo, da s tem ne pada
kvaliteta izvajanja osnovne dejavnosti. Zavedamo se, da bomo samo z razvijanjem dodatnih
(novih) dejavnosti v dijaškem domu lahko zapolnili proste zmogljivosti. Za izvedbo tega
imamo prostor, usposobljen strokovni kader, podporo ustanovitelja (MIZŠ), podporo MO
Ptuj in željo narediti še več za dobrobit otrok in mladine.
Z optimizmom nas navdaja tudi podatek, da se število vpisanih dijakov ne manjša. Vpis
novincev ostaja na podobni ravni. Pomembno spoznanje je, da se dijaki v domu počutijo
dobro in varno, se medsebojno razumejo in so uspešni v izobraževalnem procesu.
Iskati moramo nove možnosti in poti, da v dom privabimo večje število dijakov ter da nudimo
oporo in podporo razvoju lokalne skupnosti.
Naše delo temelji na zaupanju, individualnem pristopu in spoštovanju vsakega posameznika.
Vsem deležnikom, ki so pripomogli k udejanjanju zastavljenih ciljev in nalog, se zahvaljujem
za dobro opravljeno delo z željo, da bi tudi v prihodnje tako dobro sodelovali, se razumeli in
spoštovali.

Ptuj, 31. avgust 2021

Ivan Hercog, v.d. ravnatelja
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