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VREDNOTE

prijateljstvo

spoštovanje

kolegialnost

medsebojni 
odnosi

poštenost

odgovornost

Naš dijaški dom se nahaja tik ob glavni 

cesti Murska Sobota-Rakičan v zgornjih 

nadstropjih upravne zgradbe 

Biotehniške šole Rakičan. Šola je 

ponosna na to, da je bila že večkrat 

izbrana kot najbolj urejena srednja šola 

v Sloveniji. V to okolje spada tudi 

dijaški dom, ki je bil zadnja leta 

temeljito prenovljen. Imamo dobre 

pogoje za delo in bivanje. 

 

POSTANITE DEL NAŠE 

BOGATE TRADICIJE! 

PRIJAVE ZA BIVANJE V DIJAŠKEM DOMU 

Izpolnite prijavnico za sprejem v dijaški dom in 

jo oddajte osebno ali pošljite po pošti                          

do 5. aprila 2018 (lahko tudi naknadno, v 

primeru prostih mest) na zgoraj naveden 

naslov. 

Zaradi rezervacije mest priporočamo 

pravočasno informativno prijavo. 

 

Prostore dijaškega doma si lahko ogledate 

vsak šolski dan, od ponedeljka do četrtka  

med 16. in 18. uro.  

Posebej Vas vabimo na ogled v času 

INFORMATIVNIH DNI na šolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZIJA in POSLANSTVO 

Dijakom zagotavljamo dobre pogoje za 

delo, bivanje in osebnostni razvoj ter 

ustvarjamo dobro psihosocialno klimo. 

Trudimo se postati prepoznavnejši v 

pomurskem in slovenskem prostoru in si 

prizadevamo za odlično vzgojno in 

pedagoško delo. 

Dijakom privzgajamo pomembne 

življenjske vrednote. Ves čas si 

prizadevamo izboljševati bivalne in delovne 

pogoje ter dijake navajati na zdrav način 

življenja. Vzgajamo za življenje in 

vsestransko osebnost. 

 

   

   

 

 
 

  

    

  

 

 

…dijaški dom z 

bogato tradicijo!   
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DIJAŠKI DOM RAKIČAN NUDI: 

• SKUPNO 40 POSTELJ 

• ZDRAVE TOPLE IN HLADNE OBROKE 

• VZGOJNO DELO 

• UČNO POMOČ  

• SODELOVANJE S STARŠI IN ŠOLAMI 

• BLIŽINO ŠOL 

• VARNO OKOLJE 

• NOČNO VARNOST 

 

DOMSKA DIJAŠKA SKUPNOST 

Vsi dijaki so vključeni v domsko skupnost. 

Ta je namenjena povezovanju dijakov, 

uresničevanju njihovih pravic in interesov, 

informiranju ter vključevanju v organizacijo 

in življenje na šoli. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEJAVNOSTI V DOMU 

 VZGOJNE TEME MESECA 

(učenje učenja, karierni cilji, 

zdrav duh v zdravem telesu,…) 

 INTERESNE DEJAVNOSTI 

(likovne delavnice, športne 

dejavnosti, kulinarične 

delavnice, družabne igre, izven-

domske dejavnosti,…) 

 DEŽURSTVA (skrb za čisto 

okolico in urejene sobe) 

 DRUŽENJE Z VRSTNIKI 

 UDELEŽBA NA DRUŽABNIH, 

ŠPORTNIH IGRAH V OKVIRU 

DOMIJADE 

 

ZAKAJ BIVATI V 

DIJAŠKEM DOMU 

RAKIČAN? 

»Ker imaš šolo praktično pred 

nosom. In ker je preprosto fajn!« 

Klara, dijakinja 2.letnika 

»Ker se malo odmakneš od 

domačega okolja. Ja, od staršev.« 

Jan in Henrik, dijaka 2.letnika 

»Dijaški dom ti nudi več časa za 

učenje…osredotočiš se torej lahko 

na eno stvar-učenje.« 

Simona, dijakinja 2.letnika 

 


