
Комисија за стандард и исхрану ученика 

 
          Комисију за ученички стaндард и исхрану чине представници свих васпитних група. 

Kомисија бира своје руководство и то председника, заменика председника и секретара. 

           Комисија се бави проблематиком и питањима која директно утичу на расположење 

ученика и њихово понашање, што је од велике важности за нормално функционисање 

Дома. 

          У циљу боље адаптације ученика на Дом и школу, Комисија планира да ученике 

прве године ( и остале заинтересоване) поведе у разгледање и упознавање града уз пратњу 

локалног туристичког водича. Упознавање града би се спровело кроз пешачке туре или 

аутобусом у неколико наврата, како групе не би биле бројне а могли би да се укључе сви 

ученици.  

          Комисија jе, у договору са директорком започела са куповином уџбеника за ученике 

слабијег материјалног статуса. Уџбеницима је задужена библиотека а позајмљују се 

ученицима по потреби, у току школске године. Ове године ће се купити уџбеници за смер- 

кулинарски техничар. 

          Нека од питања која битно утичу на квалитет живота и рада у Дому : 

- услови живота и рада у Дому; 

- исхрана ученика; 

- однос према имовини Дома и домском инвентару; 

- квалитет коришћења слободног времена; 

- организовање погодних манифестација у Дому. 
 

Задаци комисије у току ове школске године су: 

1. Одржавање састанака Комисије у сваком тромесечју, а по потреби и чешће ради 

измена и допуна јеловника ако за то постоје објективни разлози, као и потврђивање 

истог. На састанак се по потреби може позвати Директор Дома и шеф кухиње.                                         

2. Прилагођавање јеловника годишњим добима, како би исхрана била разноврснија. 

3. Сарађивање са Комисијом за културно забавни живот  ради организовања 

пригодних манифестација у Дому, посета позоришту и другим збивањима у граду. 

4. Сарађивање са Комисијом за естетско уређење Дома и настојање да се инвентар 

Дома брижљиво чува, како би служио наредним генерацијама. 

5. Дискутовање о рационалном коришћењу струје, воде и мањем бацању хране. 

6. Комисија за ученички стандард и исхрану током целе године има задатак да прати 

квалитет исхране и стандард ученика.     

                                         

         Ученици, кроз рад Комисије за стандард и исхрану, имају могућност да изнесу своје 

предлоге и размишљања о постављеној проблематици и актуелним темама с циљем да се 

побољша њихов квалитет живота и боравка у Дому. 

         Комисија за стандард и исхрану настоји, из године у годину,  да стандард ученика 

буде на вишем нивоу и на тај начин испуни основни задатак који јој је постављен. 

 


