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Draga dijakinja, dragi dijak. Spoštovani starši. 

 

Z vpisom na srednjo šolo in v Jegličev dijaški dom se za vas začenja novo obdobje. Domu in 

družini, ki sta vam do sedaj nudila varnost, oporo in toplino, se bo pridružilo še novo okolje 

dijaškega doma. Ta prehod bo lažji, če se prej med seboj spoznamo. Zato vas vabimo na 

spoznavno srečanje prvega letnika, ki bo v soboto, 26. 8. 2017. Ob 11. uri se zberemo v 

dvorani Matije Tomca v pritličju Zavoda sv. Stanislava. Pričakujemo, da vsak bodoči 

dijak/dijakinja pripravi kratko predstavitev svoje družine.  

 

Okvirni program srečanja: 

 

 11.00–13.30 predstavitev družin (do 2' oz. največ do 3'), predstavite se lahko z glasbo 

(klavir bo že v dvorani), možnost predvajanja filma, power pointa, predstavitev z igro, 

s petjem, skečem itd., 

 13.30–14.30 odmor s samopostrežnim kosilom za vse navzoče (poskrbi dijaški dom), 

 14.30–16.30 delavnice po vzgojnih skupinah, istočasno prvi roditeljski sestanek za 

starše, 

 16.30–17.00 zaključek v cerkvi sv. Stanislava (predstavitev mozaika in molitev z 

blagoslovom), 

 17.30 – starši odpeljejo dijake na spoznavni vikend v samostan Adergas v župnijo 

Velesovo (novinci 1. vzgojne skupine, vzgojitelj Tomaž) ali v Marijin dom na Bledu, 

samostan sester Salezijank (novinci 8. vzgojne skupine, vzgojiteljica Mia). Razdelitev po 

skupinah bo znana na srečanju. 

 

 

VARSTVO MLAJŠIH OTROK 

V času sestanka za starše bomo organizirali varstvo mlajših otrok. Vabljeni starejši bratje in 

sestre, predvsem tisti, ki ste že v našem dijaškem domu, da nam pri tem pomagate tudi vi.  
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SPOZNAVNI VIKEND  

Na spoznavnem vikendu vzgojne skupine naj imajo dijaki s seboj osebno in zdravstveno 

izkaznico, pribor za osebno higieno, copate, posteljnino (rjuha, prevleka za odejo in vzglavnik 

oz. spalno vrečo) ter instrumente, ki jih igrajo in veliko dobre volje. S seboj naj vzamejo tudi 

pohodne čevlje in dežnik. Naše skupno druženje se zaključi v ponedeljek, 28. 8. 2017. Starši 

lahko pridete po svoje otroke med 16. in 17. uro. Prilagamo tudi spored spoznavnega vikenda 

in zemljevid lokacije, kjer bomo bivali. 

 

Bivanje dijakov in program v okviru spoznavnega vikenda novincev v celoti krije dijaški dom. 

Starše prosimo, da dijake peljete na lokacijo spoznavnega vikenda vaše vzgojne skupine in 

pridete po njih. 

 

NASELITEV 

V Jegličev dijaški dom se bodo dijaki vselili v četrtek, 31. avgusta 2017. Naselitev po sobah 

(prevzem ključev, čipa in drugo) za 1. letnik bo v matičnih učilnicah v pritličju od 15.30 do 

17.30. Ob 19. uri imajo dijaki večerjo. Ob 20. uri bo sledilo srečanje po vzgojnih skupinah v 

matičnih učilnicah. 

 

 

Želimo vam sproščujoče počitniške dni in se veselimo snidenja z vami. 

 

 

 

Vzgojitelja novincev:   Ravnateljica: 

Mia Prudo Kermavner   Rozalija Jezernik Špec 

Tomaž Urh 

 

 

 


