Na podlagi Pravilnika o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/2018) sprejema ravnateljica
Doma CIRIUS Kamnik naslednja

Pravila bivanja v Domu CIRIUS Kamnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S Pravili bivanja v Domu CIRIUS Kamnik se določa delovanje Doma, ki je organizacijska enota Centra za
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik), v nadaljevanju Center:
-

vzgojno delovanje Doma,
hišni red,
način zagotavljanja varnosti in zdravja otrok in mladostnikov,
pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim
omrežjem,
način sodelovanja s starši/skrbniki/zakonitimi zastopniki (v nadaljevanju: starši),
merila in postopke podeljevanja priznanj, nagrad in pohval,
pravila in postopke v zvezi z izrekanjem vzgojnih in alternativnih ukrepov,
druga pravila v skladu s predpisi ter ostala pravila, ki so pomembna za nemoteno
delovanje Doma oziroma Centra.
2. člen
pravica bivanja v domu

Pravico bivanja v domu CIRIUS Kamnik določa Odločba o usmeritvi posameznega otroka ali mladostnika
v vzgojno izobraževalni program Centra. Odločbo izda Zavod RS za šolstvo.
3. člen

naloge Doma CIRIUS Kamnik
Naloge Doma so zlasti:
– zagotavljati nastanitev, prehrano in vzgojno izobraževalno delo z otroki in mladostniki v času
bivanja v njem,
– omogočiti primerne pogoje bivanja, organiziranost in način dela in jih predstaviti zainteresirani
javnosti,
– določiti pravila bivanja in
– sodelovati s šolo, v kateri se otrok oz. mladostnik izobražuje, in s starši otroka oz. mladostnika
in drugimi, za delo pomembnimi institucijami.
4. člen
pravila bivanja urejajo
S Pravili bivanja se uredijo zlasti:
1. hišni oziroma domski red,
2. merila in postopki podeljevanja pohval, nagrad in priznanj in
3. druge zadeve v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.
Domska pravila določi ravnatelj po predhodnem mnenju vzgojiteljskega zbora. Mnenje poda tudi Domska
skupnost in Svet staršev.
Pravila bivanja veljajo za osebe, ki bivajo v Domu Centa oz. delujejo v Domu Centra.
5. člen
območje Centra
Območje Centra so vsi notranji in zunanji prostori CIRIUS Kamnik (stavbni objekti, dvorišča, igrišča,
zelenice, park in podobno), s katerimi CIRIUS Kamnik upravlja.
Pravila veljajo tudi za organizirane domske dejavnosti, ki se odvijajo izven območja Centra.
6. člen
varstvo osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov se izvaja v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU GDPR), Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (ZVPO-2), njemu podrejenimi predpisi ter drugo veljavno zakonodajo v
Republiki Sloveniji, ki ureja to področje.

II. HIŠNI RED
7. člen
zagotavljanje nemotenega dela in bivanja
1. V času organiziranih dejavnosti (vzgojno-učne ure, vzgojne dejavnosti) mora biti na oddelku
mir, izhodov v tem času praviloma ni.
2. Otroci in mladostniki se morajo v času izvajanja vzgojnih aktivnosti in tudi v nestrukturiranem
prostem času vzdržati ravnanj, ki predstavljajo povečano tveganje za nastanek poškodb in škode.
3. Dom odklepamo ob 6. uri zjutraj in zaklepamo v poletnem času ob 21.30 ter v zimskem času ob
21. uri. Poletni čas se šteje od 1.5. do 30.9.
8. člen
dnevni urnik aktivnosti in obveznosti otrok in mladostnikov

Dejavnost
Zajtrk
Pouk
Glavni odmor – malica
Pouk
Kosilo
Vzgojno-učni program, terapije
Popoldanska malica
Vzgojno-učni program, terapije
Večerja
Večerni vzgojno-učni program,
priprava na spanje
Popoln mir in spanje

OŠ in SŠ
čas trajanja
7.00 – 8.00
8.00 – 10.25
10.25 – 10.55
10.55 –14.10
12.30 – 14.30
14.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.30 (OŠ)
19.00 – 22.00 (SŠ)
21.00 (OŠ)
23.00 (SŠ)

PRP in PPVIZ
čas trajanja
7.00 – 8.00
7.45 – 9.45
9.45 – 10.45
10.45 – 12.45
12.45 – 13.45
14.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.30 (OŠ)
19.00 – 22.00 (SŠ)
21.00 (OŠ)
23.00 (SŠ)

9. člen
sobni red
1. V sobe so otroci in mladostniki nameščeni po razporedu, ki ga pripravijo vzgojitelji oddelka v
sodelovanju z zdravstvenim osebjem, svetovalnimi delavci in ob strokovno pretehtanih željah
otrok in mladostnikov.
2. Sobo je mogoče zamenjati le izjemoma, na osnovi utemeljenega razloga in po predhodnem
dogovoru.
3. V sobah se smejo zadrževati le stanovalci sobe, v dogovoru z njimi in matičnim ali dežurnim
vzgojiteljem ter v skladu z urnikom aktivnosti pa tudi drugi.
4. Za zagotovitev zasebnosti stanovalcev sobe je potrebno vstopati na primeren način.
5. Vsak otrok in mladostnik je dolžan skrbeti za urejenost sobe in higieno v njej:
- Dnevno postiljanje postelje. Menjava posteljnine v skladu z dogovori.

Čista oblačila so zložena v omari. Rabljena oblačila so pospravljena v predalu omare, če
jih pere doma, oziroma so odložena v koš za perilo na oddelku, če jih pere v Centru.
- Zjutraj prezrači sobo in okno pred odhodom v šolo zapre.
- Za seboj počisti umivalnik.
- Uporabljeno brisačo odloži v koš za perilo na oddelku.
- Obutev je zložena in pospravljena na mesto, predvideno za obutev.
- Pisalna miza in polica sta pospravljeni in urejeni.
Urejenost sobe in higieno v njej za svojo vzgojno skupino redno spremlja vzgojitelj in zdravstveni
delavci na oddelku.
Sobo lahko posameznik uredi v dogovoru s sostanovalci in matičnim vzgojiteljem.
Stanovalci sobe so odgovorni za opremo sobe. Opreme ni dovoljeno prenašati iz prostora v
prostor. V sobo tudi ni dovoljeno prinašati osnovne opreme po lastni izbiri.
Poslušanje glasbe v sobi in dnevni sobi je dovoljeno le na sobni jakosti oziroma tako, da ne moti
ostalih stanovalcev sobe, Doma in okolice.
V sobah je prepovedana uporaba grelnikov za vodo in drugih grelnih naprav.
Zaklepanje sobe v nočnem času (od 22. do 7. ure) ni dovoljeno, čez dan pa le v času odsotnosti
iz sobe ali osebnega urejanja.
-

6.
7.
8.
9.
10.

10. člen
uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim ter telekomunikacijskim omrežjem
in drugih naprav zabavne elektronike
1. Med organiziranimi vzgojno-učnimi dejavnostmi in obroki ni dovoljena uporaba naprav za
povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem, razen z izrecnim dovoljenjem
vzgojitelja, in sicer z namenom podpore/dopolnitve vzgojno-učnega procesa.
2. V primeru, da otrok oz. mladostnik med organiziranimi vzgojno-učnimi dejavnostmi in obroki brez
izrecnega dovoljenja vzgojitelja uporablja naprave za povezovanje s podatkovnim in
telekomunikacijskim omrežjem, se to šteje kot kršitev Domskih pravil.
3. Zvočno in slikovno snemanje posameznika ali skupine ali dejavnosti ni dovoljena. Dovoljeno je le
z izrecnim dovoljenjem vključenih udeležencev oziroma strokovnih delavcev Doma.
4. Uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v času
nočnega miru in počitka ni dovoljena (za OŠ od 21.00 dalje, za SŠ od 23.00 dalje).

11. člen
obiski
1. Otroci in mladostniki sprejemajo obiske v skupnih prostorih.
2. Obiski v sobah so izjemoma dovoljeni v dogovoru z matičnim ali dežurnim vzgojiteljem in
stanovalci sobe.
3. Otrok oziroma mladostnik mora vzgojitelja ali dežurnega vzgojitelja obvestiti o prihodu zunanjega
obiskovalca.
4. Obiskovalci s svojo prisotnostjo ne smejo motiti programa strokovnih delavcev in drugih otrok ali
mladostnikov.

5. Prisotnost zunanjih obiskovalcev je dovoljena najdlje do 20. ure.

12. člen

1.
2.
3.

4.
5.
6.

izhodi in odsotnosti iz Doma
Otroci in mladostniki imajo izhode v času, ko ni organiziranih dejavnosti in ko izpolnijo obveznosti
in dolžnosti, ki jih določa program usposabljanja in dnevni red.
Otroke od 1. do 5. razreda na izhodu spremlja vzgojitelj ali drugi delavec Centra v dogovoru z
matičnim vzgojiteljem. Izhod lahko traja do 18.30 ure.
Otroci in mladostniki od 6. do 9. razreda imajo lahko samostojne izhode po presoji in v dogovoru
z vzgojiteljem ter pisnim pristankom staršev, vendar ne več kot do 18.30 ure; izjemoma z
dovoljenjem matičnega vzgojitelja do 20. ure.
Mladostniki na srednješolski stopnji imajo lahko samostojne izhode po dogovoru in z dovoljenjem
matičnega ali dežurnega vzgojitelja do 21. ure, oziroma 21.30 v poletnem času.
Podaljšan izhod velja le za srednješolce z dovoljenjem matičnega vzgojitelja
Vse dogovorjene izhode, ki trajajo čez 22. uro, vzgojitelj vpiše v Nočno knjigo.
13. člen
način zagotavljanja zdravja, varnosti in zasebnosti

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Vsak otrok in mladostnik ima pravico do varnega bivanja v Domu. Vsak otrok in mladostnik skrbi
za svoje zdravo in varno bivanje in hkrati ne ogroža zdravja in varnosti drugih.
Vsak otrok in mladostnik je dolžan sam skrbeti za varnost osebnih predmetov. Ob začetku šolskega
leta vsak mladostnik na srednješolski stopnji prejme ključ sobe in omare, z namenom zavarovanja
osebnih predmetov. V primeru, da mladostnik zaradi objektivnih razlogov sam ne zmore
zaklepanja, je to dolžnost osebja na oddelku, kjer le-ta biva. Za ključ odgovarja mladostnik sam.
Center ne odgovarja za denar in predmete, ki so v lasti otroka oziroma mladostnika (prenosni
računalnik in druga računalniška oprema, mobilni telefon, glasbeni stolp, ura, zlatnina in drugo). Za
te predmete skrbijo in odgovarjajo sami oziroma njihovi starši.
Otrok ali mladostnik je dolžan sam skrbeti za svoje ortopedske pripomočke (bergle, ortoze, kolo,
voziček ipd.), paziti nanje in poskrbeti oziroma opozoriti na potrebna morebitna popravila. V
primeru, da otrok ali mladostnik zaradi objektivnih razlogov sam tega ne zmore, je to dolžnost
osebja na oddelku. Otroci in mladostniki ne smejo samovoljno uporabljati pripomočkov drugega
otroka oziroma mladostnika. Če kljub temu posameznik namerno ali iz malomarnosti povzroči
škodo na tujem pripomočku, jo je dolžan poravnati sam oziroma njegovi starši.
Mladostniki imajo v Centru motorna vozila na lastno odgovornost in na odgovornost staršev. Center
ne vključuje prevoznih sredstev mladostnikov v svoje organizirane dejavnosti in ne odgovarja za
varnost potnikov in vozil. V Centru je vzpostavljen režim parkiranja, za gibalno ovirane osebe so
na voljo označena parkirna mesta.
Mladostniki, ki se želijo kot sopotniki voziti v avtomobilih vrstnikov, si morajo za to pridobiti pisno
dovoljenje staršev.

14. člen
izgubljene – najdene stvari
Prostor za izgubljene / najdene stvari se nahaja v recepciji CIRIUS Kamnik.
Najdene stvari se oddajo v recepcijo.

III. VZGOJNO DELOVANJE

15. člen
načela vzgojnega delovanja
Vzgojna obravnava otrok in mladostnikov v Domu CIRIUS Kamnik poteka v okviru celovite vzgojnoizobraževalne dejavnosti Centra v skladu s cilji in načeli vzgojnega programa za dijaške domove. Vzgojna
obravnava zajema izvajanje vzgojnega programa in vzgojno ukrepanje v skladu s temi pravili bivanja po
načelu največje koristi za otroka oz. mladostnika.
Pravila bivanja se lahko v posebnih primerih, določenih na strokovni skupini Centra, smiselno prilagodijo
posebnostim posameznika v smislu njegove največje koristi ali manjšega zla. Vzgojitelj seznanja otroke
in mladostnike s pravili, dolžnostmi in prepovedmi, ki veljajo v Domu, in jih opozarja na možne posledice
kršitev.
Pri obravnavi vzgojne problematike v Domu vzgojitelj sodeluje s starši otroka oz. mladostnika, s
svetovalno službo ter z drugimi strokovnimi službami in osebami zunaj CIRIUS Kamnik.
16. člen
vzgojne skupine
Vzgojne skupine so oblikovane v skladu s predpisanimi normativi in / ali s pisnim soglasjem resornega
ministrstva.
Vzgojno skupino vodi vzgojitelj, ki delo organizira in izvaja.
Otroci in mladostniki so razdeljeni v vzgojne skupine glede na starost, glede na šolske oddelke in v skladu
z njihovimi posebnostmi.
17. člen
organizirano delovanje mladostnikov doma
Mladostniki Doma se lahko organizirajo v Domsko skupnost. Domska skupnost deluje v skladu s svojimi
avtonomnimi pravili in se praviloma sestaja zunaj načrtovanih dejavnosti Doma.

Domska skupnost ima lahko mentorja, ki ga izmed strokovnih delavcev na predlog otrok in mladostnikov
imenuje ravnatelj.
Center zagotovi osnovne pogoje za delo Domske skupnosti (prostor in potrebne informacije).
Vzgojiteljski zbor, Svet staršev in Svet zavoda vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude
Domske skupnosti. O svojih stališčih in odločitvah seznanijo otroke in mladostnike.
18. člen
omejevanje kajenja
Kajenje v Domu je urejeno v skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
(ZOUTPI) (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17).

19. člen
vzgojno delovanje
1. Temeljna izhodišča vzgojnega načrta so vrednote, h katerim vsi udeleženci procesa usmerjajo svoje
aktivnosti. To so:
- samostojnost, neodvisnost in avtonomnost,
- znanje za kakovostno življenje in osebnostno rast,
- zdravje,
- dobri medsebojni odnosi.
2. Za zagotavljanje uresničevanja zastavljenih ciljev in izbranih vrednot delujemo po načelih:
- individualizacije,
- celovite obravnave,
- lastne aktivnosti v procesu usposabljanja,
- pozitivne vzgojne usmerjenosti,
- osebnega zgleda,
- enotnega delovanja pri zastavljenih ciljih in
- enakih možnosti z upoštevanjem različnosti otrok in mladostnikov.
3. Vzgojne cilje dosegamo kompleksno z vsemi našimi programi in dejavnostmi; poleg tega izvajamo tudi
dejavnosti, ki so specialno usmerjene k vrednotam vzgojnega načrta, še posebej:
- pogovor,
- timsko delo,
- individualizirani program,

- spodbude, pohvale in priznanja,
- socialno učenje preko projektov in drugih organiziranih in neformalnih vzgojnih dejavnostih.

IV. PRAVICE in DOLŽNOSTI ter PREPOVEDI
20. člen
pravice otrok in mladostnikov
Otrok oz. mladostnik, ki biva Domu Centra, ima pravico do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

uporabe sobe in opreme v sobi ter drugih pogojev prilagojenega bivanja,
prehrane, učenja in prostega časa ter vzgojne in zdravstveno-rehabilitacijske obravnave,
zagotovitve zasebnosti in osebne varnosti,
uporabe materialnih sredstev, namenjenih vzgoji in izobraževanju ter rehabilitaciji,
nočnega počitka in miru ter drugih pogojev za učenje,
delovanja pri organiziranih skupnih dejavnostih,
udeležbe in sodelovanja na vseh prireditvah in drugih aktivnostih,
pravočasne in objektivne informacije v zvezi z njim,
varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja,
pravica do zagovora in pritožbe v postopku vzgojnega ukrepanja in
spoštljive obravnave v skladu z zakonom, mednarodnimi predpisi o človekovih in otrokovih
pravicah, s splošnimi pravili vedenja ter z drugimi civilizacijskimi vrednotami.
21. člen
dolžnosti otrok in mladostnikov

Dolžnosti otrok in mladostnikov v času bivanja v Domu Centra so:
1. da upoštevajo določila pravil bivanja,
2. da redno in pravočasno obiskujejo vzgojno-učne ure in druge oblike organiziranega dela v skladu
s pravili bivanja,
3. da redno in pravočasno opravljajo svoje obveznosti,
4. da otrok in mladostnikov ter zaposlenih ne ovirajo in ne motijo pri delu,
5. da ravnajo v skladu z navodili in odločitvami vzgojiteljev in drugih pristojnih služb Centra,
6. da skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdravja in varnosti ter telesne in duševne
integritete drugih,
7. da upoštevajo navodila in pravila za zagotavljanje požarne varnosti in zdravja pri dejavnostih, pri
katerih sodelujejo,
8. da pri svojem ravnanju upoštevajo predpise, medsebojne pravice in obveznosti ter spoštujejo
splošna pravila vedenja in civilizacijske vrednote,

9. da se spoštljivo vedejo do drugih otrok in mladostnikov, zaposlenih in drugih oseb,
10. da skrbijo za urejenost in higieno v sobi, urejenost Doma in okolice Centra ter
da sooblikujejo ugled Doma in okolja, v katerem bivajo.

22. člen
prepovedi
V domu Centra je prepovedano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nasilno (verbalno, psihično, fizično ali spolno) vedenje,
izvajanje nasilnih načinov uvajanja novincev v dom,
prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje, omogočanje, uživanje alkohola ali drugih drog,
kajenje,
prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog,
prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje
ljudi in premoženja,
ogrožanje svoje varnosti in zdravja ter varnosti in zdravja drugih,
ogrožanje življenja živali in rastlin,
onesnaževanje oziroma uničevanje žive in nežive narave in
kakršnakoli druga dejanja oziroma opustitve, ki povzročajo škodo otroku oziroma mladostniku ali
dejanja in opustitve dejanj, ki lahko ogrožajo druge ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje.
23. člen
zaseg predmetov

Vzgojitelj lahko otroku oz. mladostniku zaseže predmet, s katerim ogroža ali bi lahko ogrozil svoje življenje
ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih ali povzroča oziroma bi lahko povzročil materialno škodo.
Sklep o zasegu predmeta izda Center otroku oz. mladostniku najpozneje naslednji dan od dneva, ko mu
je bil predmet zasežen. Otrok oz. mladostnik lahko vloži pritožbo na komisijo za varstvo pravic.
Če gre za predmet, s katerim lahko otrok oz. mladostnik stori dejanje, ki ima elemente kaznivega dejanja,
mora Center o tem obvestiti pristojne organe pregona in ravnati v skladu z njihovimi navodili.

V. SODELOVANJE S STARŠI
24. člen
načini sodelovanja
Dom Centra ob začetku šolskega leta otroka oz. mladostnika in njegove starše seznani s Pravili bivanja
v Domu Centra.
Sodelovanje s starši se izvaja:

1.
2.
3.
4.

v okviru roditeljskih sestankov,
z obveščanjem preko njihovih predstavnikov v Svetu staršev in Svetu zavoda,
preko predstavitev individualiziranih programov,
z neposrednim osebnim stikom, pisno ali po telefonu ter na druge načine.

Obveščanje Centra s strani staršev o dnevni ali daljši odsotnosti otroka oziroma mladostnika se izvaja
preko informacijskega sistema Centra in sicer po elektronski pošti na naslov: sporočila@cirius-kamnik.si
ali s kratkim sporočilom (SMS) na telefonsko številko Centra: 031/330-739.

25. člen
obveščanje staršev
Center obvešča starše o vseh pomembnih informacijah z obvestili in okrožnicami, in sicer na spletni strani,
preko informacijskega sistema, po elektronski pošti oziroma na druge načine (npr. SMS sporočilo,
osebno).
26. člen
dolžnosti staršev
Starši so dolžni:
1. spremljati otrokovo oz. mladostnikovo usposabljanje in sodelovati pri vzgojni obravnavi,
2. obvestiti Dom Centra o zadevah, ki so pomembne za vzgojno-izobraževalno delo,
posameznikovo varnost in zdravje oziroma o spremembi podatkov, relevantnih za
posameznikovo bivanje v Domu, najkasneje v osmih dneh od nastanka spremembe,
3. aktivno sodelovati s strokovnimi delavci Doma Centra.

VI. MERILA IN POSTOPKI PODELJEVANJA PRIZNANJ, NAGRAD IN POHVAL

27. člen
1. Otrokom in mladostnikom se praviloma konec šolskega leta za uspešno delo pri vzgojnoizobraževalnih dejavnostih in drugih aktivnostih v Domu, Centru in/ali izven njega podeljujejo
oziroma predlagajo:
- odlikovanje CIRIUS Kamnik,
- priznanja v lokalnem in širšem okolju,
- priznanja Doma CIRIUS Kamnik,
- pohvale.
2. Odlikovanje CIRIUS Kamnik se podeljuje v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanja in sicer

za izjemne dosežke ali odnos, izkazan v tekočem šolskem letu na naslednjih področjih:

-

izjemna uspešnost na intelektualnem področju ali/in
izjemna uspešnost na športnem področju ali/in
izjemna uspešnost na kulturno umetniškem področju ali/in
izjemen odnos in delovanje na socialnem in družbenem področju ali/in
izjemen odnos in delovanje pri premagovanju osebnih ovir in okoliščin.
Predlogi za podelitev odlikovanja CIRIUS Kamnik se zbirajo na sestankih delavcev
organizacijskih enot in Strokovnem kolegiju. Predloge lahko podajo tudi drugi posamezniki iz vrst
otrok, mladostnikov ali staršev. Predlog mora poleg imena in priimka kandidata vsebovati tudi
kratko pisno utemeljitev. Predloge je potrebno oddati v tajništvo CIRIUS Kamnik do 30. 4.
tekočega šolskega leta.

3. Predlagatelji nagrad, priznanj in pohval so lahko strokovni delavci Centra, strokovni organi Centra
ali Domska skupnost. O priznanju in pohvali odloča vzgojiteljski zbor CIRIUS Kamnik.
VII. VZGOJNO UKREPANJE
28. člen
kršitve
Otroku oz. mladostniku se lahko izreče opomin ali ukor zaradi naslednjih kršitev:
1. neprimeren odnos do drugih otrok in mladostnikov, zaposlenih in drugih,
2. neprimeren odnos do domskega in drugega premoženja,
3. neupoštevanje predpisov in Pravil bivanja.
29. člen
postopek vzgojnega ukrepanja
Za postopek vzgojnega ukrepanja v Domu CIRIUS Kamnik se smiselno uporabljata Pravilnik o pravicah
in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur. list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in71/ 04) za mladostnike na
osnovnošolski stopnji in Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Ur. list RS, št. 30/2018) za mladostnike
na srednješolski stopnji.
30. člen
vzgojni ukrepi
Pravilnik o pravicah o dolžnostih učencev v osnovni šoli za mladostnike na osnovnošolski stopnji
predvideva:
1. ustni opomin
2. pisni opomin
3. strogi pisni opomin
4. opomin oddelčnega vzgojiteljskega zbora

5. opomin ravnatelja in premestitev v drug oddelek
6. opomin vzgojiteljskega zbora, ki lahko zajema tudi prešolanje
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih za mladostnike na srednješolski stopnji predvideva:
1. opomin
2. ukor
3. alternativni ukrep

VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
uskladitev dokumentov in postopkov
Z dnem, ko pričnejo veljati ta pravila, prenehajo veljati Pravila bivanja v Domu CIRIUS Kamnik iz maja
2014.
32. člen
sprejem in veljavnost pravil
Vzgojiteljski zbor CIRIUS Kamnik je uskladil mnenje glede teh predloga Pravil bivanja dne 26. 11. 2018,
Domska skupnost dne 27. 11. 2018 ter Svet staršev, dne 27. 3. 2019.
Pravila bivanja v Domu CIRIUS Kamnik je sprejela ravnateljica Doma CIRIUS Kamnik, dne 28. 3. 2019.
Pravila bivanja v Domu CIRIUS Kamnik začnejo veljati 28. 3. 2019.
Pravila bivanja v Domu CIRIUS Kamnik bodo objavljena na spletni strani zavoda, dne 29. 3. 2019.

Kamnik, 28. marec 2019
M. P.

Ana Zadnik
Ravnateljica Doma CIRIUS Kamnik

