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PRAVILNIK DOMSKE SKUPNOSTI
DIJAŠKEGA DOMA PTUJ
Šolsko leto 2021/2022
Domska skupnost (v nadaljevanju: DS) je formalna oblika organiziranosti dijakov/-inj (v
nadaljevanju dijakov) v dijaškem domu, ki se oblikuje v začetku šolskega leta. Temeljna
enota DS je Vzgojna skupina.





Cilji Domske skupnosti so:
dijaki se zavestno in aktivno vključujejo v življenje in delo dijaškega doma,
izboljšujejo in poglabljajo kulturo odnosov v dijaškem domu,
dijaki pridobivajo praktične izkušnje ob prevzemanju odgovornosti,
razvijajo si: kritičnost, iniciativnost, odgovornost.

Na sestankih DS obravnavajo dijaki vprašanja iz življenja in dela v dijaškem domu.
Dijaki se navajajo na pozitiven odnos do dela, na samostojnost, human odnos do bližnjega in
odgovornost. Sami iščejo, odkrivajo in analizirajo ustrezne rešitve kočljivih vprašanj življenja
in dela v domu.
Mentor DS je ravnatelj dijaškega doma in skupaj s predsednikom/-co pripravlja sestanke
predsedstva DS in sestanke DS.
Organiziranost in delovanje Domske skupnosti
Zbor Domske skupnosti:
 vsi dijaki dijaškega doma, vzgojiteljski zbor in ravnatelj,
 sestanek najmanj dvakrat v šolskem letu – skličeta ga predsednik/-ca domske
skupnosti in mentor DS.
Predsedstvo Domske skupnosti:
 predsednik/-ica domske skupnosti (tajne volitve, volijo ga/jo dijaki doma za dobo dveh
let),
 podpredsednik/-ica domske skupnosti (tajne volitve, volijo dijaki doma za dobo dveh
let),
 predsedniki/-ice (v nadaljevanju predsedniki) vzgojnih skupin (volitve v vzgojni
skupini, volijo dijaki za dobo enega leta),
 v primeru odsotnosti predsednika vzgojne skupine se sestankov predsedstva DS
udeležuje podpredsedniki vzgojne skupine (volitve v vzgojni skupini, volijo dijaki za
dobo enega leta),
 član/-ica komisije za kulturno-športno animacijo domske skupnosti: šport, zabava in
glasba, kultura (volitve v vzgojni skupini, volijo ga/jo za dobo enega leta),
 mentor - ravnatelj dijaškega doma,
 zapisnikar/-ka Domske skupnosti.
Na sestanke predsedstva DS se vabijo tudi drugi dijaki, glede na obravnavano tematiko.
Vedno so vabljeni vsi dijaki, ki želijo aktivno sodelovati v življenju in delu v dijaškem domu.
Sestanek predsedstva DS (najmanj enkrat mesečno) - sklicuje ga predsednik/-ica DS v
dogovoru z mentorjem DS. Vabilo napiše tajnik/-ca DS ali predsednik/-ca DS. Vabilo se
izobesi dan pred sestankom na oglasno desko v III. etaži.
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Pravila delovanja Domske skupnosti
1. člen
Pravila Domske skupnosti določajo način delovanja DS in njenih organov, ter njihovo
sestavo.
2. člen
Dijaki Dijaškega doma Ptuj se s temi pravili organizirajo v SKUPNOST dijakov - DOMSKO
SKUPNOST.
3. člen
Domska skupnost deluje na ravni dijaškega doma in vzgojnih skupin.
Domska skupnost organizira življenje in delo v prostem času ter obravnava vprašanja
povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem, daje organom dijaškega doma
svoje predloge. Organi doma so: vzgojiteljski zbor, ravnatelj, Svet zavoda.
4. člen
Domsko skupnost vodi PREDSEDSTVO DOMSKE SKUPNOSTI, v katerega so izvoljeni
predstavniki vseh vzgojnih skupin (mentor DS, predsednik/-ca oz. podpredsednik/-ca DS,
predsedniki/-ce vzgojnih skupin in člani/-ce za kulturno-športno animacijo vzgojnih
skupin).
5. člen
Domska skupnost obravnava:
 vprašanja, ki se nanašajo na uresničevanje domskega reda,
 spremlja učni uspeh dijakov in daje predloge za izboljšanje učnega uspeha,
 pozornost posveča dijakom, ki potrebujejo učno pomoč,
 daje organom doma predloge za izboljšanje življenja in učenja v domu,
 daje organom doma predloge za izboljšave gospodarjenja,
 daje pobude in predloge za čim boljši, pozitiven odnos do domske lastnine,
 voli in razrešuje predsedstvo Domske skupnosti,
 pripravlja in izvaja program dejavnosti Domske skupnosti (pripravi se v
začetku šolskega leta),
 voli dva dijaka (predstavnika dijakov) v Svet dijaškega doma,
 sprejema mnenja, stališča in sklepe, ter daje predloge organom doma.
6. člen
Naloge predsedstva Domske skupnosti:
 vodi Domsko skupnost (skupnost dijakov),
 sprejema pravila Domske skupnosti po predhodni obravnavi v vzgojnih skupinah,
 obravnava vprašanja v zvezi z življenjem in delom v domu,
 obravnava vprašanja vezana na upravljanje doma,
 sprejema program dela Domske skupnosti (svojega dela),
 tajnik/-ca DS objavlja zapisnike sestankov predsedstva DS na oglasno desko v III.
etaži.
7. člen
Pravice članov Domske skupnosti so:
 sodelovati na sestankih vzgojne skupine in zborih DS pri obravnavi vseh vprašanj
življenja in dela v dijaškem domu,
 vključevati se v interesne dejavnosti, ki prispevajo h kakovostni izrabi prostega časa
in ne smejo ovirati dijakov pri opravljanju šolskih obveznosti (vsak dijak najmanj v eno
interesno dejavnost),
 voliti in biti voljen v odbor vzgojne skupine in predsedstvo Domske skupnosti,
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 biti seznanjen s sklepi DS,
 sodelovati in odločati preko odbora vzgojne skupine in predsedstva DS.
8. člen
Dolžnosti članov Domske skupnosti:
 Dijaki se morajo zavedati, da so člani velike skupnosti, v kateri je življenje in delo
možno le, če so ob upoštevanju posameznika pripravljeni svoje interese usklajevati in
jih podrejati skupnim interesom.
 Po svojih značajih in sposobnostih so dolžni:
- se sproti učiti in redno sodelovati v organiziranem vzgojno-izobraževalnem
procesu, tako v šoli, kot v dijaškem domu,
- aktivno sodelovati pri uresničevanju programov vzgojnih skupin in Domske
skupnosti,
- ustvarjati in gojiti dobre medsebojne odnose na vseh ravneh: dijak-dijak, dijakvzgojitelj, dijak-učenec, dijak-tehnično osebje, dijak-ravnatelj …
- spoštovati pravila življenja in dela v dijaškem domu,
- čuvati ugled dijaškega doma s svojim delom in pozitivnim odnosom,
- kot dobri gospodarji uporabljati in čuvati domski inventar, varčevati z
električno energijo in vodo …
 Aktivno sodelovati na sestankih vzgojnih skupin in Domske skupnosti.
9. člen
Osnovni načeli institucionalne vzgoje Dijaškega doma Ptuj sta: lepo vedenje in dobro učenje.

Ptuj, 1. september 2021
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predsednik DS

