ДОМ ДАНАС
Доградњама, модернизацијом и савременим архтектонским решењима,
Дом је израстао у једну од најмодернијих интернатских зграда, а
начином и организацијом рада сврстао се у једну од најорганизованијих
установа тог типа у Србији.
Јубиларне 2016. обележена је седамдесетогодишњица постојања и рада Дома ученика
средњих школа Крагујевац под слоганом ,,Артем, Дом 21. века“. Дом је обележио значајан
јубилеј организовањем бројних манифестација и такмичења, штампањем билтена Дома,
извођењем културно уметничког програма.
Како би Дом оправдао свој статус и основну делатност, наставило се са улагањима и
модернизацијом како услова живота и рада, тако и услова за коришћење слободног времена и
дружења.
Поред смештајног, Дом располаже и са следећим простором:
- Седам климатизованих учионица;
- Кухињом са савременом опремом за припремање хране;
- Трпезаријом за ручавање површине 288м2 са 110 седишта;
- Одговарајућим магацинским простором за све врсте намирница;
- Библиотеком са преко 9000 књигa које су груписане по областима;
- Три информатичка кабинета са 28 рачунара и медијатеком;
- Спортском салом и спортским теренима за мале спортове;
- Салом за вишенаменску употребу;
- Мини теретаном;
- ТВ салом и видео клубом за ученике;
- Бежичном интернет мрежом;
- Простором где се ученици друже у слободном времену;
- Ученичким клубом који је савремено опремљен;
- Савременом гардеробом за одлагање ствари ученика;
- Просторијом за дежурног ученика;
- Просторијом и уређајима за разгласну станицу са потребном опремом;
- Васпитачком канцеларијом за рад васпитача;
- Канцеларијом педагога и референта за ученички стандард;
- Канцеларијом за дежурног ноћног васпитача;
- Канцеларијама за администрацију, секретара и директора;
- Холом за комуникацију у приземљу где је смештена просторија дежурног васпитача и
ноћног радника обезбеђења;
- Вешерајем са свом потребном опремом;
- Просторијама за одлагање прибора за чишћење за раднике на одржавању хигијене у
Дому;
- Савремено опремљеном котларницом за грејање на гас;
- Гаражама за службена возила;
- Радионицом за рад домара;
- Холом за комуникацију у приземљу где је смештена чекаоница и телефонска говорница;
- ТВ салом и видео клубом за ученике;
- Службеним аутомобилом, 2 доставна возила и комбијем за превоз ученика.
Дом ученика располаже и великим дворишним простором укупне површине 1,2 ха.
Дворишни простор, који је делимично ограђен живом оградом, осим зелених површина које се
редовно одржавају, ружичњака, украсне чесме, осветљених простора са клупама, располаже и :
- Осветљеним спортским теренима за мале спортове који су опремљени потребним
реквизитима;
- Две покривене летње учионице;
- Простором испред клуба ученика који је опремљен прикладним клупама и
стопловима, намењен за дружење ученика.

