SAMOEVALVACIJSKO POROČILO
o kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela Dijaškega doma Ivana Cankarja
v šolskem letu 2021/2022

Samoevalvacijsko poročilo predstavlja dopolnilo poročilu o realizaciji letnega delovnega
načrta za šolsko leto 2021/2022.
V njem predstavljamo dosežke dijakov in s pomočjo kazalcev kakovosti, ki smo jih opredelili v
razvojnem načrtu za obdobje 2014−2020 ter v LDN za šolsko leto 2021/2022, spremljamo in
vrednotimo vzgojno-izobraževalne rezultate, zadovoljstvo uporabnikov ter načrtujemo
področja za izboljševanje dela v prihodnje.
Poročilo so pripravili člani tima za kakovost:
Šemso Mujanović, ravnatelj
Drago Pintarič, pomočnik ravnatelja
Nina Žurga, svetovalna delavka
Franci Tehovnik, vodja aktiva A
Miha Indihar, vodja aktiva BI
Mira Narobe, vodja aktiva BII
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1 POVZETEK SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA
V šolskem letu 2021/2022 je dijaški dom ostal odprt skozi celotno šolsko leto. Z upoštevanjem
navodil in priporočil, ki smo jih dobili s strani MIZŠ in NIJZ, smo uspeli varovati zdravje naših
dijakov in zaposlenih in zagotovili normalno obratovanje doma. Dijaki so se večinoma
izobraževali v šoli, razen krajših epizod šolanja na daljavo zaradi karanten.
Tako se je naš domski vsakdan po dveh letih ponovno vrnil v stare tire, v polnosti še posebej v
spomladanskih mesecih, ko so se sprostili vsi ukrepi za zajezitev epidemije. V primerjavi s
preteklimi leti beležimo porast aktivnosti in vključenosti dijakov v različne domske dejavnosti.
V domske aktivnosti je bilo vključenih 56 % dijakov. Odstotek vključenosti dijakov je najvišji,
odkar sistematično vodimo analizo aktivnosti dijakov. Glede na rezultate ocenjujemo, da so
dijaki v času zaprtja pogrešali medvrstniško druženje, dijaški dom in ponudbo dejavnosti.
Poleg visoke vključenosti dijakov v interesne dejavnosti smo bili v šolskem letu 2021/2022
uspešni tudi pri realizaciji drugih zastavljenih prioritetnih ciljev: število podeljenih statusov
odgovornega dijaka ter zmanjšanje števila nedovoljenih izhodov in večernih zamud.
Nižji od načrtovanega je bil le dosežen učni uspeh dijakov ob zaključku pouka. Učni uspeh je
bil v primerjavi s preteklima dvema letoma, ko so se dijaki izobraževali na daljavo, nižji (88 %).
V primerjavi z leti pred epidemijo pa je letošnji učni uspeh le za 1–2 % nižji. Po opravljenih
popravnih izpitih so naši dijaki dosegli 97 % učni uspeh.
Odstotek dijakov, ki prejmejo pohvalo, priznanje, nagrado ali potrdilo, ostaja bistveno višji kot
odstotek dijakov, ki jim je bil izrečen vzgojni ukrep. V šolskem letu 2021/2022 je 187 (33 %)
dijakov prejelo priznanje, pohvalo, nagrado ali status odgovornega dijaka. Status odgovornega
dijaka smo podelili 99 (67 %) dijakom četrtih letnikov.
Vzgojne ukrepe (opomin ali ukor) je prejelo 22 (5 %) dijakov, od tega so trije dijaki prejeli dva
ali več ukrepov. Zmanjšalo se je število evidentiranih nedovoljenih večernih izhodov na 1,3
dijake na dan (tj. najmanj, odkar sistematično merimo dnevne kršitve nedovoljenih večernih
izhodov) in večernih zamud na 1,4 dijaka na dan.
Po treh letih smo ponovno izvedli raziskavo Ogledalo o zadovoljstvu dijakov z bivanjem v
našem dijaškem domu. Dijaki so vse trditve, ki označujejo pozitivne izkušnje z bivanjem v
domu, ocenili enako ali višje kot v preteklih letih. Veseli smo bili tako dobrih rezultatov, saj so
odraz dobrega dela vseh zaposlenih.
V naslednjem šolskem letu bomo izvedli naslednje raziskave: Ogledalo za starše, Počutje
dijakov po sobah in Ogledalo za vzgojitelje.
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2 POTEK SAMOEVALVACIJE
V razvojnem načrtu Dijaškega doma Ivana Cankarja smo opredelili okvirne cilje, ki jih želimo
doseči v obdobju 2014–2020. V pripravo razvojnega načrta so bili vključeni vsi strokovni in
ostali delavci doma. Obravnavali ter podprli so ga tudi starši in dijaki.
Na osnovi razvojnega načrta, v katerem smo določili kazalnike, ki jih spremljamo, so strokovni
aktivi ter člani projektnih skupin pripravili akcijske načrte za šolsko leto 2021/2022 in jih
predstavili na prvi seji vzgojiteljskega zbora.
Med šolskim letom smo na sejah vzgojiteljskih zborov sproti usklajevali aktivnosti, ki so
potekale v okviru projektov, dopolnjevali vsebine ter posamezne akcije in jih sproti evalvirali.
Člani komisije za kakovost ter vodje projektov so za spremljanje realizacije ciljev pripravili
vprašalnike za zbiranje podatkov in meril za spremljanje in samoevalvacijo (kazalniki
uspešnosti). Na osnovi vseh zbranih podatkov so člani projektnih timov in strokovni aktivi
pripravili samoevalvacijska poročila, ki smo jih obravnavali na dveh sejah vzgojiteljskega zbora,
v juniju in avgustu 2022.
Na osnovi delnih samoevalvacijskih poročil je komisija za kakovost pripravila skupno poročilo,
ki ga bomo predstavili staršem na roditeljskih sestankih, članom Sveta staršev in Sveta zavoda.
Predstavili ga bomo tudi zaposlenim ter dijakom. Samoevalvacijsko poročilo bo javno
dostopno na naši spletni strani.

3 METODOLOŠKI OKVIR
Samoevalvacijo smo izvedli na osnovi rezultatov, ki smo jih pridobili:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

s spremljanjem učnega uspeha dijakov po posameznih vzgojnih skupinah, letnikih
in pedagoških enotah ob zadnji konferenci (pred popravnimi izpiti),
s spremljanjem in sprotnim poročanjem o doseženih rezultatih projektov,
z analizo podatkov o aktivnih dijakih, podeljenih listinah, statusih odgovornega
dijaka, pohvalah, priznanjih, nagradah in drugih dosežkov dijakov,
z analizo koledarja dogodkov in prireditev, ki so potekale v šolskem letu 2021/2022,
z analizo vzgojne problematike, obravnavane na sejah aktivov,
z anketiranjem staršev o zadovoljstvu z bivanjem njihovih otrok v Dijaškem domu
Ivana Cankarja (uporabili smo metodologijo Ogledalo) ter ugotavljanjem trenda
zadovoljstva glede na pretekla leta,
z anketiranjem dijakov o zadovoljstvu z bivanjem v Dijaškem domu Ivana Cankarja
(uporabili smo metodologijo Ogledalo) ter ugotavljanjem trenda zadovoljstva glede
na pretekla leta,
z anketiranjem strokovnih delavcev o zadovoljstvu glede sodelovanja med
strokovnimi delavci (uporabili smo metodologijo Ogledalo) ter ugotavljanjem
trenda zadovoljstva glede na pretekla leta,
z anketiranjem dijakov o počutju v sobah,
z letnimi razgovori ravnateljice s strokovnimi in tehničnimi sodelavci,
z analizo anketnega vprašalnika o zadovoljstvu dijakov in
z analizo pobud in pritožb.
5

4 REZULTATI SAMOEVALVACIJE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV
4.1 DOSEŽKI, REZULTATI DIJAKOV
Učni uspeh
Graf 1: Gibanje povprečnega učnega uspeha dijakov DIC-a ob koncu zadnjega ocenjevalnega obdobja
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Dijaki so v šolskem letu 2021/2022 ob zaključku pouka dosegli 88 % učni uspeh, kar je najnižje
od šolskega leta 2013/2014. V primerjavi s preteklima dvema šolskima letoma je učni uspeh
za 5 do 8 % nižji. Vendar pa je letošnji uspeh v primerjavi z leti pred epidemijo le 1–2 % nižji. V
letošnjem šolskem letu so se dijaki po dveh letih ponovno celotno šolsko leto šolali v šolskih
prostorih, z izjemo krajših epizod šolanja na daljavo zaradi karanten.
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Graf 2: Gibanje povprečnega učnega uspeha po letnikih
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* Dijaki programov PTI so v grafu prikazani med 1. letniki (4. letnik) in 2. letniki (5. letnik).

V šolskem letu 2021/2022 so najvišji učni uspeh dosegli dijaki 4. letnikov, in sicer 93 %.
Primerjave učnega uspeha iz preteklih let kažejo, da 4. letniki dosegajo najvišji odstotek
uspešnosti ob zaključku pouka. Uspeh 4. letnikov je za 5 % odstotkov nižji kot v preteklih dveh
letih in v povprečju najnižji od šolskega leta 2016/2017. Uspeh vseh zaključnih letnikov
(vključeni tudi dijaki programov SPI in PTI) je bil 91 %.
Tudi dijaki nižjih letnikov so dosegli slabši učni uspeh v primerjavi s preteklima dvema letoma.
Prvi letniki 84 % (za 6 % nižje od lani), drugi letniki 87 % (za 7 % nižje), tretji letniki 90 % (za 5
% nižje). Prvi letniki so v primerjavi s šolskim letom 2019/2020 dosegli kar za 10 % nižji uspeh,
drugi letniki pa za 9 %. Dijaki novinci so bili 86 % uspešni.
Ocenjujemo, da na boljši učni uspeh maturantov v primerjavi z ostalimi letniki vpliva motivacija
za uspešen zaključek srednje šole ter vpis na izbrano višjo šolo ali fakulteto. Delno njihov visok
učni uspeh pripisujemo delovnim navadam, ki so jih razvili in utrdili tekom bivanja v DIC-u.
Tudi izvajanje projekta Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja pomembno prispeva k boljšim
učnim rezultatom dijakov.
V šolskem letu 2022/2023 bomo nadaljevali z utečenimi oblikami individualnega in
skupinskega dela in širili mrežo medsebojne učne pomoči.
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Graf 3: Gibanje povprečnega učnega uspeha dijakov DIC-a po popravnih izpitih
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Po popravnih izpitih so naši dijaki dosegli 97 % učni uspeh.
Graf 4: Povprečni učni uspeh dijakov DIC-a in SŠFKZ
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Dijaki Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (SŠFKZ) so ob zaključku šolskega leta
dosegli 98 % učni uspeh, naši dijaki pa 97 % (dijaki vseh šol). Naši dijaki, ki obiskujejo SŠFKZ, so
po popravnih izpitih dosegli kar 99 % učno uspešnost.
Dijaški dom lahko kot novo učno okolje za dijake, ki nadaljujejo šolanje izven svojega kraja
bivanja, pomembno prispeva k njihovim učnim rezultatom. Ocenjujemo, da k temu veliko
prispevajo: stalen ritem dela in življenja v domu, zagotovljene osnovne potrebe po varnosti,
redni prehrani, dobri materialni pogoji za učenje, spodbudno socialno okolje ter podpora in
pomoč vzgojiteljev pri uvajanju v samostojno in odgovorno ravnanje dijakov za dosego ciljev,
povezanih z uspešnim zaključevanjem šolanja.
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Vključenost dijakov v interesne in druge dejavnosti doma
Graf 5: Gibanje deleža aktivnih dijakov
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V šolskem letu 2021/2022 je bilo v interesne in druge dejavnosti vključenih 56 % dijakov, kar
je za 22 % več kot v preteklem letu.
V primerjavi s preteklimi leti beležimo porast aktivnosti in vključenosti dijakov v različne
dejavnosti. Odstotek vključenosti dijakov je najvišji, odkar sistematično vodimo analizo
aktivnosti dijakov. V razvojnem načrtu smo načrtovali, da bomo do leta 2020 dosegli 58 %
vključenost dijakov v interesne in druge dejavnosti, čemur smo se v letošnjem letu približali.
Iz rezultatov sklepamo, da so dijaki pogrešali dijaški dom in ponudbo dejavnosti, ki je bila pred
epidemijo, tako rečeno, »samoumevna«. Udeležba pri dejavnostih in na domskih dogodkih je
porastla predvsem v spomladanskih mesecih, ko so se ukrepi v zvezi z druženjem dodatno
sprostili.
Vključevanje dijakov v interesne in druge dejavnosti je izbirno, zato delež vključenih dijakov v
domske aktivnosti ocenjujemo kot dober. Ker opažamo, da upada vključenost dijakov v
kontinuirane celoletne dejavnosti, ponujamo več enkratnih delavnic, dogodkov, predavanj.
Trudimo se, da pri organizaciji dogodkov aktivno sodelujejo tudi dijaki.
Z organizacijo dogodkov, ki so se že utrdili in postali tradicionalni, bomo nadaljevali, jih
vsebinsko dopolnjevali in povezovali ter tako razvijali vzvode za krepitev kakovostne
participacije mladih, ki gradi na socialni povezanosti in medgeneracijskem sodelovanju.
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Razvijanje pozitivne samopodobe
Vsako leto smo po vzgojnih skupinah izvajali delavnice po priročniku Alenke Tacol: 10 korakov
do boljše samopodobe. V šolskem letu 2021/2022 se zaradi odsotnosti svetovalne delavke
delavnice niso izvajale. So pa vzgojitelji v svojih skupinah in enotah sami pripravili in izvajali
podobne aktivnosti za krepitev boljše samopodobe dijakov.
Kartice z 10 koraki do boljše samopodobe, ki smo jih pripravili v preteklem šolskem letu, smo
obesili na vseh stopniščih, vzgojitelji pa so jih uporabljali pri delu z dijaki.
Status odgovornega dijaka
Graf 6: Gibanje deleža dijakov, ki pridobijo status odgovornega dijaka
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V šolskem letu 2014/2015 smo metodologijo merjenja podeljenih statusov dopolnili in
uskladili s pravili za podelitev statusa. Ker lahko status pridobijo samo dijaki, ki so polnoletni
oziroma dijaki zaključnih letnikov, smo od šolskega leta 2014/2015 za osnovo računanja
odstotka upoštevali število četrtih letnikov. V šolskem letu 2021/2022 smo status
odgovornega dijaka podelili 99 (67 %) dijakom četrtih letnikov, kar je za 24 % več kot v
preteklem šolskem letu.
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Vzgojni ukrepi /pohvale, priznanja, status odgovornega dijaka, ukori/
Graf 7: Primerjava deleža dijakov, ki smo jim izrekli ukrepe različnih stopenj, z deležem dijakov, ki smo
jim izrekli pohvale/priznanja/nagrade/potrdila
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Odstotek dijakov, ki prejmejo pohvalo, priznanje, nagrado ali potrdilo, je bistveno višji kot
odstotek dijakov, ki jim je bil izrečen vzgojni ukrep.
V šolskem letu 2021/2022 je 187 (33 %) dijakov prejelo priznanje, pohvalo, nagrado ali status
odgovornega dijaka. K spodbudnemu številu dijakov, ki smo jim izrekli priznanje, pripomore
sistem beleženja v okviru mape dosežkov dijakov DIC je svet, ki omogoča sistematično zbiranje
in beleženje izdanih potrdil in listin, ki jih dijak pridobi v času bivanja v našem dijaškem domu.
V prihodnjem šolskem letu bomo dijakom predstavili Transverzalo DIC, kjer bodo dijaki v
knjižico zbirali žige za vsako udeležbo na dogodkih, ki se dogajajo v domu. Cilj je na zabaven
način spodbujati dijake k udeležbi na dogodkih in krepiti pripadnost dijaškemu domu.
Vzgojne ukrepe (opomin ali ukor) je prejelo 22 (5 %) dijakov, od tega so trije dijaki prejeli dva
ali več ukrepov. Izdanih je bilo tudi pet alternativnih vzgojnih ukrepov. Razlog za povečan
odstotek dijakov, ki so prejeli vzgojni ukrep, v primerjavi s preteklim letom, je v tem, da so
dijaki v domu bivali celo leto.
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Vzgojni ukrepi zaradi kršitev pravil domskega reda
Graf 8: Gibanje pogostosti kršitev, za katere smo izrekli vzgojne ukrepe, v primerjavi s preteklimi leti
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Graf prikazuje, katere vrste kršitev so najpogostejše med dijaki. V letošnjem šolskem letu smo
vzgojne ukrepe podelili zaradi kajenja ter uživanja ali posedovanja alkohola ali drugih opojnih
substanc, zaradi kršenja nočnega miru, neprimernega odnosa do drugih ter zamujanja z
večernih izhodov/nedovoljenih večernih izhodov.

13

Graf 9: Gibanje stopenj vzgojnih ukrepov
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S šolskim letom 2018/2019 je pričel veljati nov Pravilnik o bivanju v dijaških domovih, ki ne
predvideva možnosti stopnjevanja vzgojnih ukrepov. Tako se dijakom zaradi kršitev lahko
izrečeta le opomin ali ukor. V preteklih letih, ko je možnost stopnjevanja ukrepov še veljala, je
bil razviden trend izrekanja nižjih vzgojnih ukrepov.
V letošnjem letu smo izrekli 5 alternativnih ukrepov, 14 opominov in 11 ukorov.
Od leta 2010 nismo izrekli ukrepa izključitve ali pogojne izključitve.
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Kršitve pravil večernih izhodov
Graf 10: Nedovoljeni večerni izhodi – povprečno število dijakov na dan
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V šolskem letu 2021/2022 je bilo povprečno število dijakov, ki so imeli evidentiran nedovoljen
večerni izhod, 1,3 dijakov na dan. To je za 1 dijaka manj v primerjavi s preteklim letom in
najmanj, odkar sistematično merimo dnevne kršitve nedovoljenih večernih izhodov.
Za upadom števila kršitev smo zadovoljni in bomo dijake tudi v prihodnje navajali na
odgovornost pri pravočasnem vračanju v dom.
Večina dijakov, ki so zamujali, se je vrnila v dom malo po 21. uri in sami ne ocenjujejo, da je to
kršitev domskega reda, saj so imeli opravičljiv razlog za 10- ali 15-minutno zamudo. Nekateri
se vračajo s šolskih obveznosti, predvsem glasbeniki imajo vaje v zboru ali orkestru, drugi se
vračajo z dejavnosti zunaj doma (treningi).
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Graf 11: Večerne zamude − povprečno število dijakov na dan
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V šolskem letu 2021/2022 je zamuda v povprečju znašala 1 dijaka na dan, lansko šolsko leto
pa v povprečju 1,4 dijakov na dan.
Razlogi za zamude z večernih izhodov so podobni kot za nedovoljene večerne izhode, zato
bomo tudi dijake, ki pridobijo dovoljenje za večerni izhod in ga prekoračijo, ozaveščali o
prednostih spoštovanja pravil, povezanih z večernimi izhodi, ter o posledicah, če se pravil ne
držijo.
Analizo kršitve nedovoljenih izhodov in zamud dovoljenih večernih izhodov opravljajo
pedagoške vodje enot.
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Izstopi dijakov
Graf 12: Gibanje izstopov dijakov med šolskim letom
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Med šolskim letom 2021/2022 je izstopilo 54 dijakov, kar predstavlja 9,6 % vseh vpisanih
dijakov. Delež izpisanih dijakov je v letošnjem letu za 2,8 % višji kot v primerljivem obdobju
lani (izpisalo se je 16 dijakov več). Letošnje šolsko leto so v primerjavi s prejšnjim letom, ko so
bili dijaki pol leta doma, v dijaškem domu bivali čez celo leto. Zato je bilo izpisov nekoliko več,
vendar ne odstopa od trenda izpisov iz preteklih let (z izjemo šolskih let 2017/18 in 2020/21).
Graf 13: Izstopi dijakov po letnikih
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Tudi v šolskem letu 2021/22 je bilo med izpisanimi največ dijakov 1. letnikov, 41 % vseh
izpisanih, to je 11 % več kot lansko leto, vendar primerljivo s preteklimi leti, ko je odstotek
izpisanih 1. letnikov okrog 40 %.
Največ novincev se je izpisalo zaradi prešolanja.
V primerjavi s preteklim šolskim letom se je povečal izpis v 3. letnikih (za 6 %), znižal pri 2.
letnikih (za 9 %) in 4. letnikih (za 7 %).
Ena dijakinja se je med šolskim letom izpisala, po prenehanju ukrepov testiranja pa se je
vpisala nazaj.
Tudi v prihodnjem šolskem letu bomo nadaljevali z že utečenimi oblikami dela z novinci in
dijaki višjih letnikov (upoštevanje želja pri namestitvi dijakov, še posebej novincev, pomoč pri
prilagajanju na novo okolje, vključevanje v interesne in druge dejavnosti …).
Nadaljevali bomo z individualnim in skupinskim pristopom dela, s katerim želimo zmanjševati
stiske in strahove dijakov ter jim pomagati pri prilagajanju na novo okolje. Pri tem izkoriščamo
vrstniški vpliv in preko delavnic v vzgojnih skupinah razvijamo vživljanje v drugega,
spodbujanje zaupanja ter sodelovanja in solidarnosti do drugih.
Graf 14: Vzroki za izstop dijakov

Prešolanje
Zasebna nastanitev
Vožnja
Prenehanje šolanja
Slabo počutje v domu
Ne potrebujem več
Drug dijaški dom
Drugo

Največ dijakov (17 oziroma 31,5 %) se je izpisalo, ker so se odločili za menjavo šole. Drugi so
se tekom leta odločili za bivanje pri zasebnikih ali sorodnikih, tj. 26 % (14), 10 dijakov je
izstopilo zaradi odločitve za vožnjo od doma (10 %).
Trend izstopov dijakov iz doma med šolskim letom (od leta 2003 dalje) kaže, da se letno izpiše
okoli 10 % dijakov. V prihodnje bi želeli odstotek izstopov še nekoliko znižati, in sicer v obdobju
petih let na 8 %. Starše in dijake bomo zato obveščali o možnostih za pridobitev dodatka k
štipendiji za dijake, ki bivajo v dijaškem domu, ter o prednostih, ki jih imajo dijaki, ki v času
šolanja živijo v dijaškem domu (boljši učni uspeh, urejena prehrana, interesne dejavnosti in
druge neformalne oblike izobraževanja …).
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Rezultati projektov
Projekte, ki potekajo že več let, smo še bolj uskladili s cilji, ki smo jih sprejeli v razvojnem
načrtu. Ocenjujemo, da smo s tem rezultate še izboljšali, prav tako se je izboljšalo sodelovanje
in timsko delo med strokovnimi delavci.
Poročila o izvedbi projektov so priložena Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta.
Drugi vidni dosežki dijakov in ustanove
V šolskem letu 2021/22 so se z vrnitvijo dijakov v šole obnovile tudi različne obšolske in
prostočasne interesne dejavnosti, kulturno-umetniško ustvarjanje ter festivali, športna
tekmovanja ipd.
Na festivalu Vizije so naši dijaki, pod mentorstvom Mihe Mavra, z gledališko predstavo
Nasprotja osvojili zlato priznanje, kar je najvišje priznanje na področju mladinskega gledališča
pri nas.
Festivala se je udeležila tudi skupina Videosvet (mentor Boštjan Božič), ki je za svoje delo
prejela priznanje festivala Film freš za kratke filme Video Letters to Nature. Pri nastanku filmov
sta kot soavtorja sodelovala Kaja Kristovič in Maj Palik. Člani skupine Videosvet so s svojimi
video produkcijami sodelovali tudi na festivalu mladinskega filma Videomanija.
Ekipa prve pomoči je osvojila 3. mesto na 10. preverjanju znanja srednješolskih ekip prve
pomoči 2022. Ekipo so sestavljali: Jan Zorc, Leon Berden, Leon Kranjc, Juri Gardina, Maja
Laharnar, Lara Hojnik, pod mentorstvom Francija Tehovnika.
V šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni (mentor Miha Indihar) je Veronika Bratina
osvojila zlato priznanje.
V šolskem letu 2021/22 so dijaki sodelovali tudi na Ekokvizu za srednje šole. Pri tem so dosegli
več priznanj. Med drugim tudi zlato priznanje in priznanje za prvo mesto, ki sta ga v kategoriji
GIM dosegli Tinkara Klemenčič in Adrijana Nograšek.
V okviru Ekošole, v projektu Hrana ni za v tjavendan 2022, je Dijaški dom Ivana Cankarja prejel
dve nagradi. V natečaju Odnos do hrane je bilo delo dijakinje Anastazije Dominković
(mentorica Mire Narobe) nagrajeno v kategoriji likovnih izdelkov. V natečaju Reciklirana
kuharija je bil nagrajen recept DICarska slana pita dijakinj Bojane Kovač in Zale Potočnik
(mentorici Nataša Kuhelj Rožac in Barbara Erjavec).
V šolskem letu 2021/2022 je bilo 56 % dijakov vključenih v eno od dejavnosti, ki potekajo v
domu, oziroma je prejelo (vsaj eno) potrdilo o aktivnem sodelovanju na različnih področjih
in/ali pohvalo, priznanje, nagrado. Izdali smo 314 potrdil, 8 pohval in 14 priznanj. 14
maturantov, in sicer Kaja Kristovič, Laura Štenkler, Maj Palik Leskovec, Ervin Mustafić, Ana
Jarca, Daša Kranjc, Janja Lahajnar, Nadja Ogris, Tinkara Klemenčič, Danaja Lampe, Amadeja
Keršič, Veronika Bratina, Nejc Domnik, Staš Trunk in Ema Bebar, je prejelo knjižne nagrade za
svoj izjemni prispevek na področju družabnega, športnega in kulturnega življenja v času
svojega štiriletnega bivanja v domu.
Status odgovornega dijaka je v letu 2021/2022 prejelo 67 % dijakov 4. letnikov, ki so
izpolnjevali kriterije za podelitev.
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V šolskem letu 2021/2022 so se športne dejavnosti, v skladu z rahljanjem ukrepov NIJZ, počasi
vračale v dom. V začetku predvsem kot interna dejavnost, sčasoma pa tudi na ravni
meddomskih srečanj. Ta so bila omejena na športe, kjer je manj kontaktov (kros, namizni tenis,
odbojka), organizirani pa so bili tudi prvi manjši nogometni turnirji netekmovalne narave.
Skupaj je bilo realiziranih 13 športnih dogodkov, na katerih je sodelovalo 69 deklet in 31
fantov.
Športnica leta (največ zbranih točk) je postala Tinkara Klemenčič, športnik leta pa Jaka Košir.
Podelitev zaradi znanih razlogov (premajhen obseg dejavnosti) ni bila izvedena.
Izvedena je bila tudi Domijada, ki je potekala v Ljubljani. Prvotno predvidena kot virtualni
dogodek, a je na koncu potekal v hibridni obliki. Na zaključni prireditvi v Kreatoriju so bila
podeljena priznanja in nagrade ter izveden priložnostni kulturni program.
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4.2 ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV
Zadovoljstvo dijakov
Graf 15: Ogledalo – zadovoljstvo dijakov z bivanjem v DIC-u
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Graf 16: Povprečna ocena dijakov o počutju v domu

Zadovoljstvo dijakov merimo od leta 2004 s pomočjo standardiziranega anketnega vprašalnika
(projekt Ogledalo).
Dijaki so v šolskem letu 2021/2022 na štiristopenjski lestvici najvišje (od začetka merjenja)
ocenili trditve, povezane predvsem s spoštovanjem, zaupanjem in varnostjo:
DIC je prostor, kjer so vzgojitelji pri ravnanju z menoj pošteni in pravični. (3,2)
DIC je prostor, kjer me spoštujejo. (3,3)
DIC je prostor, kjer so vzgojitelji pri ravnanju z menoj pošteni in pravični. (3,3)
DIC je prostor, kjer mi vzgojitelji pomagajo, da delam po najboljših močeh. (3,1)
DIC je prostor, kamor res rad grem. (2,9)
Dijaki so vse trditve, ki označujejo pozitivne izkušnje z bivanjem v domu, ocenili enako ali višje
kot v preteklih letih. Nižje so ocenili samo trditev »se veliko naučim o sebi«, in sicer za 0,1
ocene, kar je zanemarljivo in ni statistično pomembno.
Najvišje, z oceno 3,3, so dijaki ocenili trditvi: »so vzgojitelji pri ravnanju z menoj pošteni in
pravični« in »me spoštujejo«. Najvišja razlika, za 0,2 ocene, pa je od preteklega anketiranja v
trditvah: »mi vzgojitelji pomagajo, da delam po najboljših močeh« in »me spoštujejo«.
Vse trditve, ki so vezane na odnos vzgojiteljev do dijakov (»vzgojitelji poslušajo kaj povem«,
»me spoštujejo«, »vem, da me cenijo«, »so vzgojitelji pri ravnanju z menoj pošteni in
pravični«, »mi zaupajo«, »so vzgojitelji pošteni in pravični«), so sicer vsa leta anketiranja
najbolje ocenjene, letos pa je ocena teh trditev, združena v faktor spoštovanja, najvišja, in
sicer 3,2 na štiristopenjski lestvici, kar je za 0,2 ocene višje od leta 2019.
Trditvi: »se počutim potrtega/potrto« (2,1) in »me je strah« (1,7) so dijaki ocenili enako kot v
anketi leta 2019. Kar glede na situacijo, povezano z epidemijo covida-19 in posledičnim
zaprtjem šol in dijaških domov, ni slabo. Trditev »se pogosto razburim« pa je v letošnjem letu
ocenjena celo za 0,1 ocene nižje.
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Graf 17: Pet faktorjev, ki merijo varnost, zadovoljstvo, spoštovanje, samozaupanje in strahove

V naslednjem grafičnem prikazu (graf 2) so na vodoravni osi označena leta anketiranja, na
navpični pa ocene od 0 do 4. Legenda označuje faktorje, ki nas zanimajo in so označeni z
barvno črto.
Graf 18: Ogledalo – pet faktorjev
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Združene ocene posameznih trditev v faktorje, ki merijo varnost, zadovoljstvo, spoštovanje,
samozaupanje in strahove, kažejo, da so se vsi faktorji, ki merijo zadovoljstvo dijakov, zvišali.
Faktor, ki združuje trditve, povezane z doživljanjem strahov, je ostal enak kot v preteklem
merjenju.
Raziskava, ki smo jo pred leti naredili v domu, je pokazala, da dijaki doživljajo največ stisk in
strahov, povezanih z neuspehi v šoli in z nezaupanjem vase in v svoje sposobnosti. Kljub temu
da so rezultati in ocene zadovoljstva dijakov z bivanjem dobre, bomo področju opolnomočenja
dijakov tudi v prihodnje namenjali veliko pozornosti in nadaljevali z množičnostjo kulturnih,
športnih in drugih prireditev, ki bogatijo bivalno kulturo, ter z delavnicami za dvig
samopodobe. Z njihovo pomočjo bomo pri dijakih razvijali občutke varnosti, spoštovanja,
identitete in pripadnosti ter tako krepili občutke lastne vrednosti. Zadovoljstvo dijakov preko
spletnega orodja 1KA ugotavljamo vsako drugo leto. Tako bomo anketo ponovno izvedli v
šolskem letu 2023/2024.
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Počutje dijakov v sobah
V šolskem letu 2019/2020 smo preko spletnega orodja 1KA ponovno izvedli anketo Počutje v
sobi. Zanimalo nas je, kako se dijaki počutijo v sobah in vzgojni skupini ter kaj je po njihovem
mnenju najpomembnejše za prijetno sobivanje v sobi. Na osnovi analize rezultatov ankete, ki
jo je izpolnilo 75 % dijakov, lahko sklepamo, da se dijaki v sobah in skupnih prostorih počutijo
dobro in soustvarjajo pogoje za kulturno sobivanje.
Vzgojitelji so na podlagi analize izvajali pogovorne ure na izbrano temo, ki se je v anketi za
posamezno skupino izkazala za najaktualnejšo.
Graf 19: Rezultati ankete o počutju dijakov v sobah
na hodniku je po 22. uri tiho
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si zaupamo težave
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Dijaki so najvišje ocenili trditve, ki so povezane s skrbjo za skupne prostore (ocene so od 2,8
do 3,8), in trditve, ki se dotikajo medsebojnih odnosov (2,7–3,5).
Najnižje so dijaki ocenili trditve: kadar težav ne znam rešiti sam, prosim vzgojitelja, da mi
svetuje in pomaga z 2, na hodniku je po 22. uri tiho z 2,1 in se dogovarjamo o obiskih z 2,3.
Rezultati ankete so pokazali, da se dijaki največkrat v primeru reševanja težav obrnejo na svoje
prijatelje oziroma vrstnike.
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Splošna ocena počutja ostaja na enaki ravni kot v preteklih letih: 3,2.
Vzgojitelji so rezultate predstavili dijakom na sestankih vzgojnih skupin in oblikovali ukrepe za
izboljšanje počutja v sobi.
Večina dijakov še ugotavlja, da je za prijetno bivanje v sobi najpomembnejše predvsem
medsebojno razumevanje, spoštovanje, zaupanje, prilagajanje in pomoč.
Anketo o počutju dijakov v sobah bomo ponovno izvedli v šolskem letu 2022/2023.
Dijaki v času epidemije
Graf 20: Rezultati ankete: Dijaki v času epidemije – kaj v času epidemije covid-19 dijake najbolj
obremenjuje?

V šolskem letu 2020/2021 smo med dijaki izvedli anketo o tem, kako so doživeli epidemijo, kaj
so v tem času pogrešali, s kakšnimi stiskami so se srečevali ter kako to vpliva na vlogo dijaških
domov v prihodnje. Anketa je nastala v sodelovanju z dr. Robijem Krofličem s Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani.
Rezultati ankete so pokazali, da se je kar 85 % dijakov soočalo z upadom motivacije in
koncentracije za delo, kar je bilo nedvomno povezano tudi s povečano količino šolskih
obveznosti, ki je obremenjevala 79 % vprašanih. Dijaki so bili z izolacijo izpostavljeni povsem
drugačnim pogojem dela, kot so jih bili vajeni pred tem. Struktura dneva se je porušila in
spremenila v vstajanje tik pred vključitvijo k pouku na daljavo.
Dijaki so poročali tudi o slabi spletni povezavi oziroma neustrezni računalniški opremi. Vse to
se je posledično kazalo tudi v strahu pred šolskim neuspehom (pritrdilo je odgovorilo 70 %
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dijakov) in strahu pred negotovo prihodnostjo (bolj obremenjena so bila dekleta – 74 % kot
fantje – 60 %). Dodatno so jih obremenjevale prepovedi druženja z družinskimi člani, s katerimi
ne živijo v istem gospodinjstvu (66 %), in slabe razmere za delo (63 %). Marsikdo si je moral
deliti sobo s sorojenci, ki so imeli prav tako pouk na daljavo, ob tem pa ne smemo pozabiti
prenekaterih staršev, ki so delali od doma.
Dijaki so poročali tudi o brezvoljnosti, apatičnosti, brezbrižnosti in negativnem odnosu do sebe
(74 %). Rezultati pritrjujejo raziskavam na državni in mednarodni ravni, saj prihaja do porasta
števila mladostnikov, ki se po obdobju šolanja na daljavo vračajo v šole z izgubo motivacije,
čustvenimi stiskami, depresivnostjo, anksioznostjo in težavami na socialnem področju.
Dijaki so ugotavljali, da se lažje učijo v dijaškem domu kot doma (52 %). Prav tako je večina
dijakov (67 %) pogrešala bivanje v dijaškem domu, hkrati pa so zelo pogrešali tudi normalne
stike s prijatelji, sošolci in svojci, s katerimi so jim bili stiki v času izolacije prepovedani.
Dijaški dom omogoča dijakom bivanje in nemoteno rast ter napredovanje v času
srednješolskega izobraževanja. To ni samo kraj, kjer lahko dijak med tednom, ko se šola,
prespi, se prehranjuje in se uči, ampak tudi kraj, kjer se navaja na samostojnost, se uči socialnih
odnosov, prilagajanja, razvija svoje talente, učne navade, se celostno oblikuje in razvija. Vsi
našteti razlogi kažejo na velik pomen fizične prisotnosti dijakov v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah, med drugim tudi v dijaških domovih. Dijaki imajo za učenje na voljo ustrezno učno
okolje ter možnost strokovne pomoči pri učenju in izpolnjevanju drugih obveznosti, povezanih
s šolo. Zagotovljena jim je pomoč in opora pri osebnih stiskah in težavah ter številne možnosti
za kvalitetno preživljanje prostega časa. Poskrbljeno je tudi za uravnoteženo prehrano. Ena
izmed prednostih nalog vsakega dijaškega doma je tako zagotoviti dijakom optimalne pogoje
bivanja za uspešno učenje, dobro počutje in osebno rast, kar je v času, ko se soočamo s krizo,
povezano s covid-19, še toliko bolj pomembno.
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Zadovoljstvo staršev s storitvami doma
Graf 21: Primerjava povprečnih ocen staršev o posameznih storitvah

Zadovoljstvo staršev:

Raziskavo o zadovoljstvu staršev s storitvami doma smo izvedli v šolskem letu 2017/2018. Z
grafa je razvidno naraščanje zadovoljstva staršev z bivanjem njihovih otrok v dijaškem domu.
Starši so v šolskem letu 2017/2018 na petstopenjski lestvici najvišje ocenili zadovoljstvo z
informiranjem (4,3), odnosom vzgojitelja do njihovega otroka (4,2) in sodelovanje z vzgojitelji
v domu (4,2). Viden je trend, da so te trditve v vseh letih ocenjene najvišje.
V obdobju ocenjevanja od leta 2001 do 2018 se je najbolj zvišala ocena zadovoljstva z bivalnimi
pogoji (z 2,8 na 3,8) in ocena zadovoljstva z načinom nagrajevanja in spodbujanja dijakov (s
3,3 na 3,8). Zadovoljstvo staršev merimo vsako drugo leto, zaradi delnega zaprtja dijaškega
doma zadnji dve leti bomo raziskavo ponovno izvedli v šolskem letu 2022/2023.
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Zadovoljstvo strokovnih delavcev
Zadovoljstvo strokovnih delavcev merimo na parametrih: prilagodljivost delovanja dijaškega
doma, pripadnost in medsebojno sodelovanje ter timsko delo strokovnih delavcev.
Graf 22: Stališča vzgojiteljev o prilagodljivosti sistema, pripadnosti, timskem sodelovanju

Zadovoljstvo strokovnih delavcev:

Strokovni delavci najviše ocenjujejo prilagodljivost sistema (4,1), pripravljenost sprejemanja
pobud iz okolja (3,9), samostojnost pri delu (3,9), odgovornost za svoje delo (3,8), poznavanje
dela drugih in odgovornost ravnateljice (3,7), soočanje s težavami in reševanje le-teh (3,6),
prijetnost sestankov (3,6) ter pripadnost domu (3,4).
Nekoliko slabše ocenjujejo sodelovanje med vzgojitelji (3,0) ter upoštevanje pravil in
dogovorov (3,3).
V šolskem letu 2022/2023 bomo ponovno izvedli raziskavo Ogledalo o zadovoljstvu strokovnih
delavcev.
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Zadovoljstvo dijakov s prehrano v domu
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Zadovoljstvo dijakov s prehrano smo do leta 2013 ugotavljali na osnovi izpolnjevanja
anketnega vprašalnika, ki se je nahajal v jedilnici doma. Ker je anketo izpolnjevalo zelo malo
dijakov in praviloma le tisti, ki s hrano niso bili zadovoljni, smo v šolskem letu 2013/2014 prvič
izvedli spletno anketo. Odziv dijakov je bil številčen, tako da smo dobili boljši pregled nad
zadovoljstvom dijakov s prehrano, ki jo ponuja dijaški dom.
Odgovori dijakov v šolskem letu 2021/2022 kažejo, da je 47 % dijakov zadovoljnih s hrano (od
tega 5 % dijakov zelo zadovoljnih), 53 % dijakov je odgovorilo, da s hrano niso zadovoljni.
Zadovoljstvo dijakov z domsko prehrano se je na štiristopenjski ocenjevalni lestvici znižalo za
0,4 točke (2,3).
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Akcija zmanjševanja odpadkov, ki ostanejo na pladnjih
Predstavniki dijakov, ki sodelujejo v komisiji za prehrano in Mreži zdravih šol, že od leta 2011
merijo ostanke hrane, ki jo dijaki puščajo na pladnjih. Objektivnost smo zagotovili tako, da smo
na dan meritve vsako leto ponujali enak jedilnik. Merjenje vsako leto poteka v okviru
svetovnega dne hrane. V letošnjem šolskem letu smo merjenje opravili 14. 10. 2022.

Rezultati meritev:
Šolsko leto
%
odpadne
hrane

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021

KOSILO

20

18

13

15

7,5

8,5

12,3

11

/

9,3

VEČERJA

29

15,5

18

16

8

7,2

7,7

16

/
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* V šolskem letu 2020/2021 merjenja odpadne hrane nismo izvajali zaradi zaprtja doma.

V primerjavi z zadnjim merjenjem v letu 2019 opažamo upad odpadne hrane pri kosilu in več
odpada pri večerji.
V prihodnjem šolskem letu bomo nekoliko spremenili način merjenja ostankov hrane. V okviru
svetovnega dneva hrane (16. oktober) bodo aktivnosti potekale preko celega tedna. V tem
tednu bomo pri kosilih dnevno merili ostanke hrane, ki ostanejo na pladnjih.
Naš cilj je izboljšati odnos do hrane pri mladih in tudi ostalih, ki pri nas jedo. Novonastale
okoliščine (velike podražitve hrane) nas vodijo k še racionalnejšemu in varčnejšemu ravnanju,
povezanim s hrano. Poudarek bo zopet na ozaveščanju o racionalnem jemanju hrane (vzamem
toliko, kot pojem).
Akcija merjenja odpadnega kruha, ki ostane na pladnjih
Šolsko leto
Povprečna količina
odpadnega
kruha v kg/dan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5,8

4,5

3,8

3,7

3,7

1,5

1,5

2

V letošnjem šolskem letu nismo merili količine odpadnega kruha.
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Pri izdelavi samoevalvacijskega poročila smo upoštevali dokumente:
1.

poročila strokovnih aktivov,

2.

poročila o projektih,

3.

poročilo svetovalne delavke,

4.

poročilo o anketiranju dijakov,

5.

poročilo o anketiranju vseh uporabnikov o zadovoljstvu s prehrano in

6.

koledar dogodkov v šolskem letu 2021/2022.

Ljubljana, 31. 8. 2022
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