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Komisija za kakovost spremlja kakovost vzgojno izobraževalnega dela v zavodu in njena naloga
je, da izdela letno poročilo in ga enkrat letno objavi na spletni strani. Imenuje jo svet zavoda.
V okviru komisije za kakovost je bilo junija 2018 opravljeno anketiranje predsednikov vzgojnih
skupin.
V dijaškem domu je bilo 10 vzgojnih skupin in predsedniki so dijaki, ki dobro poznajo želje in
potrebe dijakov, saj o tem mesečno razpravljajo na sestankih vzgojne skupine in na sestankih
domske skupnosti.
Ker želimo v dijaškem domu približati življenje in delo željam in pričakovanjem dijakov, smo
jih povprašali o počutju v dijaškem domu, o tem, kaj pričakujejo od vzgojiteljev, predlogih
glede hrane in o domskih aktivnostih.

REZULTATI ANKETE
1. Počutje v vzgojni skupini
zelo dobro
5

dobro
5

2. Pričakovanja od vzgojiteljev
Dijaki v največji meri pričakujejo svetovanje v osebnih težavah in nadzor. Sledita pomoč
pri učenju in reševanje sporov med dijaki. Na tretjem mestu pa je organiziranje prostega
časa dijakov. Dijaki so navedli, da si želijo, da so vzgojitelji na razpolago, ko jih potrebujejo
in da jih redno obveščajo o dejavnostih v dijaškem domu.
3. Na vprašanje, kaj je dijakov najbolj všeč v dijaškem domu, so navedli naslednje
odgovore:









domačnost,
družba in druženje s prijatelji,
pestrost dogajanja, razumevanje vzgojiteljev,
da bivajo v sobi s prijatelji,
mir, bližina šole,
hrana,
čas, ki ga imajo zase,
super inštrukcije MAT

4. Na vprašanje, kaj je dijakov najmanj všeč v dijaškem domu, oz. kaj pogrešajo, so navedli
naslednje odgovore:












toplejša voda pri tuširanju,
trajanje zajtrka – da bi bil dlje,
novo sobo,
izolacija-poleti vroče, pozimi piha pri nekaterih oknih,
več WC papirja, boljša čistoča sanitarij,
monotone omake pri kosilu,
družabni dogodki: ples, koncerti, pikniki
domačo hrano,
skupne kopalnice in neprijeten vonj zaradi manjkajočih ventilacij,
slabše urejena okolica doma,
več komunikacije med dijaki.

5. Glede hrane so podali predloge, kaj si želijo za
ZAJTRK:







več sadja,
skuta, suho sadje,
Čokolino, Čokolešnik, Viki krema,
več sveže zelenjave,
črn kruh, narezki, več namazov,
večkrat pečena jajca.

KOSILO:









tortilja, več piščančjega mesa,
sladoled, kroketi,
ribe, pečen piščanec, kus kus
sveža zelenjava,
segedin
raznolike omake
mlinci,
makaroni s sirom, špageti

VEČERJA:







raznovrstne solate (bife),
jagodni cmoki,
večkrat smutiji,
manj mlečne hrane,
več sadja, palačinke
več lažje hrane, sadje vedno na izbiro

6. V letošnjem letu so bili vključeni v naslednje krožke oz. so sodelovali na posameznih
aktivnostih:
 nogomet







prostovoljstvo
mandala
Domijada
predavanje - negativni učinki interneta,
tutorstvo
vodenje prireditev






verz za Liziko
fitnes,
koncert v Retro sobi
novoletna zabava,
 piknik z brezdomci
 pomoč na prireditvah
 Obiskovanje SNG

7. Predlogi za aktivnost, ki v domu še niso organizirane, bi si pa jih želeli









šah, karte - tekmovanje po skupinah,
plavanje,
obiski zavetišča,
tekmovanje v kartah,
zaključni piknik z zabavo ,
fotografski krožek,
joga, meditacija,
več druženja (kot novoletni koncert) in ustvarjalnih delavnic.

Rezultati ankete so pokazali, da se dijaki v dijaškem domu počutijo zelo dobro oz. dobro. Pri
tem ima pomembno vlogo vzgojitelji, dijaki od njih pričakujejo v glavnem pomoč pri osebnih
težavah in nadzor. Prisotnost vzgojiteljev in obveščanje dijakov o dogodkih v dijaškem domu
se jim zdijo zelo pomembni.
Dijakom je v dijaškem domu všeč domačnost, druženje z vrstniki, da bivajo v sobah s
prijatelji…. Všeč jim je, da jih vzgojitelji razumejo. Všeč jim je hrana, ustreza jim bližina šole, da
se ne rabijo voziti in da jim ostane čas zase.
Moti jih trajanje zajtrka, ki je do 8. ure in bi radi podaljšan čas. Včasih zjutraj zmanjka tople
vode pri tuširanju, moti jih, ker nekaterim piha pri oknih v sobah, poleti je prevroče, ker ni
izolacije. Kritični so do čistoče sanitarij, moti jih, če ni WC papirja, proti koncu meseca.
Želijo si več družabnih prireditev na nivoju doma in komunikacije med dijaki, bolj urejeno
okolico dijaškega doma.
V dijaškem domu se trudimo za kvalitetno prehrano, predlogi za izboljšanje so dobrodošli.

Dijaki si želijo več sadja in zelenjave pri zajtrku in večerji, lažje večerje, sicer pa v predlogih ne
navajajo jedi, ki jih domski jedilniki ne bi vsebovali.
V dijaškem domu so se udeleževali različnih aktivnosti in menijo, da so raznolike. Želijo pa si
več druženja, ustvarjalnih delavnic, kartanje, jogo in meditacijo.

Predsednica komisije: Vlasta Prajnc

