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Савет домске заједнице је највиши орган организовања ученика, а чине
га по два представника из свих васпитних група, најчешће председник
васпитне групе и његов заменик, делегираних од стране самих ученика.
Мандат председника и чланова Савета траје годину дана.
Савет домске заједнице има и свој Извршни одбор, кога чине
председник Савета и још три члана, а састајаће се и радити онда када није
могуће сазвати Савет домске заједнице ради решавања неких приоритетних
задатака.
Задаци Савета су да заступа интересе Дома као институције и да
доприноси васпитању, развијању самоиницијативе, самосталности, јачању
одговорности према раду и оплемењивању међуљудских односа у Дому.
Програм рада Савета састоји се из два дела караткорочног и
дугорочног.
ПРВИ -- КРАТКОРОЧНИ ДЕО садржи оно што је могуће остварити у
току школске године. На том плану Савет ће координирати са свим секцијама
и комисијама Дома и помоћи у остваривању следећих задатака:
 са комисијом за ученички стандард и исхрану – сарађивати у смислу
праћења квалитета исхране, израде јеловника, рационалног трошења
намирница, мањег бацања хране и хлеба, штедње елктричне енергије и
брижног односа према целокупној имовини Дома.
 са секцијом за спорт и рекреацију – сарађивати у смислу појачане
сарадње ове секције са друштвеном средином, организовања излета и
спортских сусрета, организовања турнира у фудбалу, кошарци, одбојци
стоном тенису и шаху, набавке спортске опреме и реквизита. Обезбедити
коришћење стрељане у градском Дому или Другој крагујевачкој
гимназији, за потребе стрелаца.
 са секцијом за културно забавни живот – учествоватти у програму
обележавања свечаности и организовању забавних вечери, квиз
такмичења, караока и игранки у Дому. Активирати рад фолклорне секције
у сарадњи са КУД-ом “Абрашевић”. Развити сарадњу са СКЦ-ом и
организовати посете позоришту и биоскопима.
 са секцијом и комисијом за естетско уређење Дома и домске околине
појачати рад на уређењу и одржавању ентеријера Дома, ходнике
оплеменити цвећем и засејати ново цвеће у постојеће жардињере. У
домском дворишту засадити нове саднице и активно радити на одржавању
и уређењу постојећих, као и одржавању чистоће травнатих и поплочаних
делова дворишта.

 са интересним групама за математику, физику, хемију и српски језик,
које раде током целе године сарађивати око организовања часова
допунске и додатне наставе према унапред утврђеним и истакнутим
терминима за рад.
 сачинити програм такмичења између васпитних група у Дому;
успоставити сарадњу са Медицинским центром “Др. Михаило Илић”,
МУП-ом, са ПМФ-ом и институтом за хемијске науке ради организовања
предавања од стране професора из ових институција, као и Хемијаде у
Дому, са Црвеним крстом и другим установама ради организовања
предавања на теме: насиље и како га спречити, здрава храна и исхрана,
сајбер криминал, болести зависности, сида, заразне болести и друге теме
кој обухватају проблематику ученика средњошколског узраста.
 радити на још интезивнијој сарадњи са Домом Медицинске школе и
осталим Домовима у региону и Републици.
Чланови Савета домске заједнице биће нарочито ангажовани око
организовања забавних вечери, предавања, организовања прославе Дана
Дома, Нове године, школске славе “Светог Саве” и других манифестација у
Дому.

ДРУГИ ДУГОРОЧНИ ДЕО – садржи све оно што није могуће остварити у
току једне школске године, већ се планира дугорочно:
 постављање клупа за одмор у парку иза Дома;
 обезбеђивање сталног монтажног подијума који би се користио за
извођење културно уметничког програма;
 постављање разгласа иза Дома.
Поред наведених активности Савет ће на крају сваког класификационог
периода разматрати постигнути успех ученика у школи и предузимати мере
за његово побољшавање. Савет ће сарађивати са директором Дома и
Педагошким већем. Седницама Педагошког већа ће присуствовати
председник Савета или његов заменик. Седнице Савета домске заједнице ће
се одржавати једном месечно, а по потреби и чешће.
Септембар, 2018. год.
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