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P R I J A V N I C A - šolsko leto 2017/2018 – POPOLDANSKA OSKRBA
I. OSEBNI PODATKI DIJAKINJE/DIJAKA
rojen/-a:

Priimek in ime:
Naslov stalnega bivališ a

spol:

-moški

-ženski

Cesta/ulica:
Kraj:

Poštna številka:

državljanstvo:

Mobitel:

elektronski naslov:

II. PODATKI O STARŠIH/VZGOJNIH UPRAVIN ENCIH
e (priimek, ime):

mobitel.:

Mati (priimek, ime):

mobitel.:

Prosimo za navadebo, e je samo eden od staršev ali pa druga oseba vzgojni upravi enec/vzgojna upravi enka:
Vzg. upravi enka/-ec:

mobitel.:

Tel. štev. (doma, z navedbo klicne številke za državo):

1

El. naslov za sprejemanje informacij iz Mladinskega doma:

1

V tej rubriki vpišite elektronski naslov, ki ga najpogosteje uporabljate in s katerim se strinjate, da ga uporabljamo za
posredovanje vseh potrebnih informacij iz Mladinskega doma.

III. PODATKI O ŠOLANJU (2017/2018)
Naziv šole:
Naslov:
Tel. štev.:

Razred (po možnosti to en naziv):

IV. ZAVAROVANJE
Štev. zavarovanja:

Zavarovalnica:

V. ŽELJENE USLUGE V POPOLDANSKI OSKRBI (Željeno nakrižajte!)
popoldanska oskrba s kosilom

popoldanska oskrba s kosilom in ve erjo

Do kdaj želite praviloma opoldansko oskrbo (prosimo za približen podatek) do:

VI. PRIPISI
Datum približnega prihoda:
Na in pla evanja oskrbovalnine:

- v upravi

- s položnicami

- s trajnim nalogom ali preko telebankinga

Posebne želje:

VII IZJAVA IN PODPIS

S podpisom potrjujete, da ste sprejeli potrebne osnovne informacije z oznako MD-PB-17/18, ki so sestavni del prijave.

,
Kraj/ datum
.

Podpis

eta/matere (ali vzg. upravi enca/upravi enke)
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Informacija o popoldanskem bivanju (Oznaka: MD-PB-17/18)
1. Uvod
Mladinski dom stoji v neposredni bližini Slovenske gimnazije, Dvojezi ne trgovske akademije in Javne dvojezi ne
ljudske šole 24 v Šentpetrski etrti Celovca. Nosilec in lastnik doma je Slovensko šolsko društvo v Celovcu. Priklju ena
sta mu tudi varstvo ABC za osnovnošolce Javne dvojezi ne ljudske šole in društveni vrtec “Sonce”.
Poleg bivalnih prostorov in poleg prostorov za u enje in prehrano, ima dom na razpolago veliko telovadnico,
ra unalniško sobo s priklju kom na internet, klubski prostor, park z igriš em in ve namenskim igriš em (funcourt) ter
parkiriš e. V poslopju se nahajajo tudi Slovenska študijska knjižnica z nad 140.000 knjigami, uprava in oddelek
Glasbene šole in Slovenski znanstveni inštitut. Svoje doma e igriš e pa ima v telovadnici doma tudi košarkarski klub
»KOŠ«.
Mladinski dom med šolskim letom nudi tudi v normalno domsko življenje integrirano in organzirano popoldansko
oskrbo. Za vse dijake, ki se sre ujejo v domu pa ho emo dose i, da bi se dobro po utili. Poleg tega pa naj bo to tudi
forum, v katerem se ljudje spoznavajo, se nau ijo ceniti in akceptirati.

2. Usluge
Popoldanska oskrba vsebuje od za etka do konca šolskega leta ob dnevih pouka kosilo in popoldansko malico,
organizirano u enje, u no pomo pristojnega vzgojitelja, možnosti vklju evanja v organizirane prosto asne dejavnosti,
pravico do uporabe rekreacijskih in drugih skupnih prostorov. Tudi po uvedbi petdnevnega šolskega tedna na gimnaziji
je ob petkih možen obisk u nih ur.
Dnevni red za popoldansko bivanje:
12.oo - 14.oo
do 14.3o
14.3o - 16.oo
16.oo - 17.oo
17.oo - 18.oo
ob 18.oo

- kosilo (po potrebi tudi do 14:15)
- prosti as
- 1. u na ura (možno tudi ob petkih, po dogovoru se u na ura pri ne pol ure prej)
- prosti as (16:00 do 16:30 malica)
- 2. u na ura
- ve erja (za tiste, ki so prijavljeni za popoldansko oskrbo s kosilom in z ve erjo).

Kdaj kdo odide domov seveda zavisi od prometnih zvez, drugih okoliš in, predvsem pa od dogovora s starši. Ker
pristojni vzgojitelj v neki meri prevzame soodgovornost za u ni uspeh, je naša želja, da bi otrok obiskoval redno vsaj
prvo u no uro. Pravtako je naša želja, da bi v asu u nih ur otroci ne uporabljali mobitelov in drugih stvari, ki lahko
motijo njegovo pozornost in zbranost.

3. Prijava, odjava med šolskim letom in osebne potrebš ine
Prijavo opravite s prijavnico, ki jo izpolnjeno in podpisano po elektronski pošti, po pošti, po faksu pošljete na naslov
Mladinskega doma ali pa jo osebno oddate v upravi doma. Sprejem je odvisen od števila prostih kapacitet. Odjava med
šolskim letom je možna samo v pismeni obliki z navedbo vzroka, ki jo je treba oddati v upravi doma oz. priporo eno
poslati po pošti. Odjavni rok je dva meseca. Na primer nekdo, ki odda pismeno odjavo 12. oktobra mora pla ati
mese no oskrbovalnino do 15. decembra. Do tega termina pa ima na razpolago prijavljene usluge.
Hišni copati so obvezni in telovadna obleka (za telovadnico) zaželjena.

4. Podrobnejše informacije
Informacije o razdelitvi po vzgojnih in u nih skupinah, o dodelitvi u ilnice, o hišnem in dnevnem redu, o ponudbah na
podro ju interesnih dejavnosti in druge podrobnejše informacije dobite ob sprejemu od pristojnega vzgojitelja ali pa
pri upravi doma.

5. Uprava, telefon
Uprava obratuje ob delavnikih praviloma od ponedeljka do etrtka od 7:30 do 18:00 ure in ob petkih od 7:30 do 16:00
ure. Posamezna nadstropja imajo svoje telefonske priklju ke na hodnikih in te dosežete, e dodate telefonski številki
0463/35651 interno številko 15 za prvo, 17 za drugo, 19 za tretje in 21 za etrto nadstropje.
V domu imamo ra unalniško sobo in kabinete z ra unalniki, ki so priklju eni na internet, za katere pa veljajo posebna
pravila.
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6. Mese na vzdrževalnina na osebo
Mese ni prispevek znaša € 168,00 , obstoja pa tudi možnost prijave za popoldansko bivanje s kosilom in ve erjo, ki
stane € 184,00. Mese ni prispevek je treba poravnati 10 x na šolsko leto in ga vpla ati do 15. v mesecu za teko i
mesec s položnico, s trajnim nalogom ali pa osebno v tajništvu doma. Željeni na in pla evanja zabeležite v prijavnici v
rubriki VI. Pripisi. September in julij se zara unata skupaj kot ena mese na vzdrževalnina.

7. Obzirnost, urejenost, isto a
V asu u nih ur skušamo ustvariti pogoje, ki so im boljši za u enje. Zato zahtevamo od vseh, ki se nahajajo v domu, da
so obzirni. Odsotnost, ki ni utemeljena z redno dejavnostjo, (kot so n.pr. popoldanski pouk, redni trening, pouk glasbe
ipd.) je treba pravo asno javiti pristojnemu vzgojitelju, da ni nepotrebnega in mote ega iskanja! Vsak je zadolžen tudi
za to, da za seboj pospravi in tako pomaga vzdrževati red in isto o.

8. Posebna dovoljenja
Ker živimo v digitalnem in komunikacijskem svetu in je poznavanje ustanove tudi v našem interesu, s prijavnico dajo
starši privoljenje, da se njih otrok sme udeležiti snemanj, fotografiranja in intervjujev za prispevke na spletnih straneh,
v asopisih, radijskih in televizijskih oddajah, ki so za mlade primerne in upoštevajo standarde normalnega vedenja. e
kdo izrecno tega ne želi, naj to zapiše v prijavnici pod rubriko "posebne želje". Nadalje starši s prijavnico privolijo, da
sme njih otrok sodelovati pri domskih prireditvah in aktivnostih. V slu aju, da so te aktivnosti povezane s posebnimi
stroški, bomo starše zaprosili za posebno privoljenje.

9. Naše želje
Smo izvenšolska ustanova, ki ponuja u ni nadzor, pomo pri u enju in smiselne prosto asne dejavnosti. Naša posebna
želja pa je, da pri otrocih in mladih utrjujemo samostojnost, kreativnost, samozavest, in soodgovornost. Vse to nam
lahko uspe samo ob intenzivnem sodelovanju s starši in s celotno družino.
e ste se odlo ili za prijavo otroka v Mladinski dom, Vas v interesu Vašega otroka vabimo, da nas med šolskim letom
ve krat obiš ete ali pa pokli ete.
Zahvaljujemo se Vam za zaupanje!
Uprava
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