Летопис 2016/ 2017.

Током јунског и августовског уписног рока у Дом је уписан 341 ученик. У Дому
бораве ученици сва четири разреда свих средњих школа у Крагујевцу.

Септембар
Септембар је месец интензивне социјализације и адаптације ученика на домске
услове живота, као и адаптације на школу. Крајем месеца све секције и комисије у
Дому започеле су свој рад.
Секција за спорт организовала је већ традиционални турнир у малом фудбалу.
Током септембра месеца у библиотеци је извршен упис нових чланова и
регистровање корисника у 2016/ 2017. год. а континуирано је вршено упућивање
корисника у коришћење библиотеке, ажурирање враћених књига и издавање књига
као и класификовање библиотечке грађе. У оквиру библиотеке одвија се и рад
литерарне секције као и рад интересне групе за српски језик и књижевност.

У трајању од 25. 09. до 26. 09. 2016. године одржан је научни скуп на тему
,,Вредновање у васпитно- образовном процесу” у организацији филозофског
факултета из Београда, а научном скупу присуствовала је педагог Дома Радојка
Крсмановић.
У трајању од 29. 09. до 01.10. 2016. године одржан је семинар на тему ,,Васпитни
рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије” у организацији
Института за економику и финансије. Учесници семинара били су и васпитачи
нашег Дома који су представили темe из области ,, Слободно време”.

Октобар
У Дому ученика обележена је недеља Дечјих права. Ученици Дома имали су
прилике да се упознају са садржајем кроз истакнуте поруке Дечјих права.

Одржан је и турнир у кошарци и одбојци
18. 10. 2016. обележен је Светски дан трговине људима.
24. 10. 2016. Сваког четвртог понедељка у октобру школски библиотекари широм
света обележавају свој дан - Међународни дан школских библиотекара. У
библиотеци Дома месец октобар био је посвећен читању и књизи.

Тим поводом чланови литерарне секције организовали су дружење. Ученицима су
подељење поруке са најлепшим мислима о књигама, читању, библиотеци, у циљу
јачања њихове читалачке навике, подмиривању читалачке радозналости,
одгонетању животних питања и истина, гајењу љубави према књигама и лепом
казивању.

25. 10. 2016. посетили смо Сајам књига и том приликом смо се упознали са
најновијим издањима из српске и светске књижевности.

Новембар
02. 11. 2016. приредили смо прво тематско забавно вече у Дому. За одличну
атмосферу побринули су се распевани домци који су се такмичили у караокама.
Водитељке програма биле су Милица Барлов и Милица Митровић из прве
васпитне групе. Такмичаре је оцењивао жири: васпитачица Душица Максимовић,
ноћни чувар Пера Николић, прошлогодишња победница караока Јована Јеремић
члан бенда FOREVER STORM Стефан Ковачевић.
По мишљењу жирија прво место освојила је
Љубица Умељић из друге васпитне групе.
Друго место освојиле су Кристина Главчић
и Исидора Симић из пете васпитне групе, а
треће место Кристина Николић и Тања
Грујичић из четврте васпитне групе.
Слатким посластицама награђени су
најбољи!!!

Одржано је брзо шутирање тројки. Најбољи је био Младен Великић.
Одржан је и турнир у Београду.

04. 11. – 05. 11. 2016. гостовали смо у Сомбору. Учествовали смо на Фестивалу
љубавне поезије ,, Иван Пангарић“ у организацији Дома ученика средњих школа из
Сомбора, тако да је током месеца октобра у нашем Дому реализован и литерарни
конкурс љубавне поезије. Oсморо наших ученика учествовало је на конкурсу а
ученица Кристина Мирковић пласирала je се у финале фестивала и њена песма ''
Моћ љубави ''. Кристинин рад штампан је у Зборнику награђених радова. Ученица
Тања Пешић била је ученик- гост у пратњи васпитачица Иванке Крајишник,
Биљане Перовић и библиотекарке Јелене Рашковић.

10. 11. 2016. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржана је едукативна
трибина на тему,, Индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине
људима- образовање” у организацији Школске управе Крагујевац.
21. 11. 2016. поводом обележавања Дана филозофије чланови Литерарне секције
организовали су филозофски кутак у библиотеци Дома. У вези са практичним
вежбањем расправљања као облика усменог и писменог изражавања одабрана је
ова актуелна тема која има и јасан васпитни значај: мишљење и расправљање
ученика о дилеми савременог човечанства:
ПУШИТИ- ДА ИЛИ НЕ?

Децембар
Почетком децембра расписан је наградни конкурс у области ликовног и литерарног
стваралаштва. Теме су биле: :
* МУЗИКА ЈЕ ЛИРСКА ПАУЧИНА ИЗМЕЂУ СРЦА И МОЗГА
* ДАНИ НАШЕ МЛАДОСТИ, ДАНИ СУ НАШЕ СРЕЋЕ
* САН ЈЕ ОНО ШТО СЕ ЖЕЛИ, А ЖИВОТ ЈЕ БУЂЕЊЕ

01. 12. 2016. прикупљањем материјала, фотографија, новинских чланака,
занимљивости, уређењем паноа, чланови Литерарне секције обележили су Дан

Борбе против сиде, а у библиотеци Дома кроз игру и презентацију научили нешто
више о овој опакој болести.

01. 12. 2016. приредили смо друго тематско забавно вече у Дому. Учени Дома су се
такмичили у Играма без граница: МУЗИЧКЕ СТОЛИЦЕ, ИГРА БАЛОНИМА,
ЛИМБО ДЕНС, ИГРА ПРЕНЕСИ ЈАЈЕ, ИГРА ТРКА ЏАКОВИМА.

Победници забавне вечери су Марија Марковић и Лука Николић, док су друго
место освојили Стефан Гавриловић и Дајана Хекић а треће место Јулија Николић и
Младен Јовић. Водитељи програма били су Тања Грујичић и Лазар Букумировић,
док је такмичаре, њихове вештине, спретност, храброст, надгледао жири: Љубица,
Андријана, Кристина и Исидора, које су пратиле регуларност такмичења.

Слатким посластицама награђени су најбољи!

03. 12. 2016. год. у Дому ученика средњих школа Крагујевац извршен је Годишњи
попис. Истог дана, у Дому, организовано је колективно сликање.

05. 12. 2016. год. у Интернату медицинске школе „ Сестре Нинковић“ одржано је
хоризонтало стручно усавршавање на тему '' Адаптација ученика на Дом''.
22. 12. 2016. Дом ученика средњих школа Крагујевац свечано је прославио свој
седамдесети рођендан.

Тим поводом у Књажевско српском театру ''Јоаким Вујић '', одржан је пригодан
програм уз присуство бројних гостију из других Домова и школа, као и бивших
ученика и радника Дома. Свечани ручак уприличен је у хотелу ,, Зеленгора“.

27. 12. 2016. у Дому ученика средњих школа Крагујевац организовано је последње
забавно вече у овој календарској години. Ученици су имали задатак да покажу
своје умеће у спремању торти, али је организована и модна ревија, боди арт,
такмичење у лимбо денсу и прављењу фризура.

Најуспешније у такмичарском делу спремања торти биле су Александра Мирковић
и Милица Ранковић, друго место припало је Андријани Ивановић и Милени
Вујичић, док су треће место освојили Миливоје Петровић и Бранко Крсмановић.
Победници у боди арту су Андреа Белчевић и Милица Миленковић, друго место
освојила је Анастасија Рајковић а треће Љубица Спасојевић и Аница Луковић.
Најлепше фризуре понеле су Андријана Шевић и Марија Арсенијевић, друго место
освојиле су Милица и Марија, док је треће место припало Анђели Богдановић и
Анђели Милојковић. Победница модне ревије је Јелена Јевђенијевић, на другом
месту била је Андреја Веселиновић а на трећем Александра Мармандел.
Ученицима који су били најбољи на ликовном и литерарном конкурсу уручене су

књиге, а читава прослава заокружена је наступом наших ученика и Новогодишњом
журком. У области литерарног стваралаштва, прво место освојио је Лазар
Букумировић, друго место Бојана Луковић, док је треће место припало Милици
Митровић. У ликовном стваралаштву, прво место освојила је Андреа Белчевић,
друго место Анђела Мујковић, док је треће место припало Кристини Милојевић.
Истога дана у свечаној сали Дома, приређена је Новогодишња представа и додела
пакетића деци радника Дома.
Одиграна је утакмица са МВП (кошарка)

Јануар
Организован је турнир у стоном тенису.
25. 01. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржана је
Едукативна трибина на тему Пушење и здравље. Тема едукативне трибине је једна
од планираних тема Програма стручног усавршавања: Превенција болести
зависности.
Циљ је спровођење превентивних и едукативних активности у области здравља
кроз специјализовани програм Института за јавно здравље Крагујевац.
Садржај предавања обухватио је теме: садржај дуванског дима, последице пушења,
савети и препоруке за одвикавање од пушења.
Предавању су присуствовали педагог, васпитачи и 50 ученика Дома ученика
средњих школа.

Ефекти овог предавања ће се огледати у стицању знања и потпунијем и ширем
сазнању ове веома важне теме из области живота и здравственог васпитања.
27. 01. 2017. свечано је обележена школска слава Свети Сава.

Фебруар
01. 02. 2017. – 13. 02. 2017. распуст.
20. 02. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржано је хоризонтално
стручно усавршавање на тему Професионални идентитет домских педагога.
Одабрана тема је ауторски рад Др Марије Ранђеловић.

22. 02. 2017. у библиотеци Дома обележен је Међународни дан матерњег језика.

Март
03. 03. 2017. Пријатељска кошаркашка утакмица у Дому ученика средњих школа
Крагујевац.

08. 03. 2017. васпитачи и педагог у Дому ученика средњих школа Крагујевац
учествовали су на трибини ,,Заштита деце и јачање опште безбедности, како у
стварном, тако и у виртуелном свету друштвених мрежа“. Трибина је одржана у
Првој техничкој школи у организацији Центра за стручно усавршавањe запослених
у образовању Крагујевац.
15. 03. 2017. у Књажевско - српском театру ,,Јоаким Вујић“ ученици и запослени у
Дому ученика средњих школа Крагујевац, погледали су представу Ујка Вања.
16. 03. 2017. помоћник министра за ученички и студентски стандард мр Љубиша
Антонијевић, посетио је Дом ученика средњих школа Крагујевац и одржао
састанак са руководством Дома и васпитном службом.

16. 03. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, презентован је Правилник
о сталном стручном усавршавању васпитача и стручних сарадника у организацији
Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац.

16. 03. 2017. одиграла се још једна Пријатељска кошаркашка утакмица у Дому
ученика средњих школа Крагујевац.

21. 03. 2017. још једно дивно проведено вече у Књажевско - српском театру
,,Јоаким Вујић“. Ученици и запослени у Дому ученика средњих школа Крагујевац
погледали су представу ,, Врапчићи“- драмску реконструкцију живота Едит Пјаф.
22. 03. 2017. Поводом обележавања Светског дана поезије 21. 03. 2017. год.
чланови Литерарне секције организовали су Вече поезије у библиотеци Дома
ученика средњих школа Крагујевац.
... Стихови великих песника, великих песама. Игра речима у свој својој
величанствености. Велике мисли које су некоме обележиле младост, зрелост или
живот.
Ова тема није толико почасна колико је почаствована. Тако су срећни они којима
су ови стихови писани да им се не може замерити ни ако нису свесни тога. Када
славан певач изађе на бину, он је предмет жеље хиљаде људи који га одоздо
награђују аплаузом, који су импресионирани бљештавилом које долази одозго са
бине и желе да добију део тога.

А колико је добити песму веће од тога... Неко се фокусирао само на тебе, не узима
него даје, посветио ти и одвојио део живота, испунио га најлепшим мислима и лепо
га запаковао, везао и машницу. И настала је песма...
24. 03. 2017. посетили смо Сајам чоколаде, кафе и топлих напитака.

31. 03. 2017. У Пожаревцу одржан је први део Регионалне домијаде у спорту са
такмичењима у стоном тенису, шаху и одбојци. И ове године учесници су
остварили одличне резултате.
Прво место шах девојчице- екипно.
Прво место шах девојчице појединачно- Кристина Бабић.
Прво место одбојка девојчице.
Друго место стони тенис девојчице- екипно.
Друго место шах дечаци- екипно.
Друго место шах дечаци појединачно- Миливоје Петровић.
Треће место одбојка дечаци.

Април- 4. 04. 2017. у Јагодини одржан је други део Регионалне домијаде у спорту.
Постигнут је сјајан успех наших ученика. Четири прва места у екипним
спортовима!!! Мали фудбал, дечаци и девојчице; кошарка и дечаци и девојчице!
Друго место стрељаштво девојчице екипно!

07. 04. 2017. У ,,Медицинској школи са домом ученика Сестре Нинковић“ у
Крагујевцу одржана је Регионална домијада у културно- уметничком стваралаштву
где је постигнут велики успех наших ученика.
Поетско- сценски приказ- прво место
Модеран плес- прво место
Класична музика- прво место- Анђела Мујковић
Ликовна уметност/ цртеж- прво место
Фолклор- друго место
Изложба ученичких радова- друго место
Популарна музика- треће место
Ликовно стваралаштво:
Прво место- Невена Стефановић
Друго место- Кристина Милојевић
Треће место- Андреа Белчевић
Литерарно стваралаштво:
Друго место- Лазар Букумировић

Литерарно стваралаштво:
Друго место- Лазар Букумировић

Од 13. 04. 2017. до 18. 04. 2017. Васкршњи распуст.

19. 04. 2017. Поводом обележавања Светског дана књиге и ауторских права 23. 04.
2017. год. чланови Литерарне секције организовали су радионичарски рад на задату
тему у библиотеци Дома ученика средњих школа Крагујевац.

21. 04. 2017. у Медиа Центру на Сајмишту одржан је стручни панел ,, Могу ли
локалне заједнице обликовати и утицати на своје локално тржиште рада“ који у
оквиру Сајма образовања у Крагујевцу организује програм ,, Знањем до посла“.
Представници Дома ученика средњих школа Крагујевац, педагог Радојка
Крсмановић и библиотекар Јелена Рашковић, присуствовале су стручном панелу у
трајању од два сата.
22. 04. 2017. одржана је Републичка домијада у Новом Саду, у Културноуметничком и ликовном стваралаштву, у Дому ,,Бранково коло“, који је био
овогодишњи домаћин такмичења; у писању, у гимназији ,,Јован Јовановић Змај“;
реч и покрет у гимназији ,,Лаза Костић“. Наши ученици су се такође такмичили у
класичној музици, поетско сценском приказу, а плесни студио је освојио треће
место.
22. 04. 2017. Градска туристичка организација "Крагујевац" организовала је прву у
циклусу туристичких водичких тура у оквиру акције "Крагујевац кроз улице и
музеје" која је намењена Крагујевчанима и гостима града. Кроз причу водича и
кустоса музеја, посетиоци водичке туре били су у прилици да сазнају пуно
занимљивих ствари из историје и живота Крагујевца, јер је Крагујевац прва
престоница српске државе и центар индустријског развоја. Представници Дома
ученика средњих школа Крагујевац, библиотекар Јелена Рашковић, васпитачи
Душица Максимовић и Машан Ђаловић учествовали су у поменутом обиласку у
трајању од два сата.

25. 04. 2017. организовано је последње тематско забавно вече у другом
полугодишту, а забавној вечери претходио је квиз. Такмичило се 6 екипа, по два
такмичара из сваке васпитне групе. Екипе су биле мешовите. Такмичари су се
надметали у знању и вештинама, па осим питања из опште културе требало је да
реше асоцијацију, логичке математичке проблеме, креирају словне комбинације, да
споје парове и одгонетну непознату слику.

Победничке екипе су биле V и XII васпитна група. Победници су награђени
књигама и слатким посластицама.
26. 04. 2017. Друштво школских библиотекара Србије организовало је редовну
годишњу Скупштину Друштва у свечаној сали ОШ ,,Бранко Радичевић“ на Новом
Београду. Након пријаве учесника и поздравне речи председнице ДШБС- а,
учеснике су поздравили ученици и домаћин ОШ ,,Бранко Радичевић“. Најмлађи и
најуспешнији ученици са својим наствницима приредили су пригодан програм. У
оквиру радног дела Скупштине одржана је радионица ,,Креативна драма у
школској библиотеци“, а потом је најуспешнијим библиотекарима додељена
награда ,,Мина Караџић“ за 2016. годину. Библиотекар у Дому ученика средњих
школа Крагујевац Јелена Рашковић присуствовала је Скупштини Друштва
школских библиотекара Србије као облику сталног стручног усавршавања које
запослени предузима у складу са личним планом професионалног развоја.

Мај
03. 05. 2017. у организацији неформалне групе Екош у свечаној сали Дома
одржано је предавање на тему Значај очувања националног идентитета.
Тема је садржај Пројекта ,,Нема будућности без знања прошлости”, а реализовали
су је ученици Пешић Владимир, Рајановић Предраг, Вујошевић Јелена, Дивац
Александар, Орловић Анђела.

05. 05. 2017. У Дому ученика средњих школа Крагујевац одражана је осма
Хемијада. Након доласка такмичара и њихових пратилаца уследило је свечано
отварање Хемијаде. Угостили смо такмичаре из других Домова, из Рековца,
Краљева, Јагодине, Пожаревца, Ћуприје, Медицинске школе из Крагујевца.
Присутне је поздравила директорка Љубица Башић, а затим су наши гости имали
прилике да погледају филм о Дому ученика средњих школа Крагујевац. Уследило
је такмичење, замишљено као тест знања из свих области хемије, за ученике свих
образовних профила који у својим школама изучавају хемију. Наши ученици
постигли су изузетне резултате. Након тестирања ученици Прве крагујевачке
гимназије са професорком М. Ђоровић извели су перформанс Развој хемије кроз
време. У пратњи васпитача Дома за ученике учеснике Хемијаде и њихове пратиоце
организован је и обилазак града. Захваљујемо се свим учесницима, у нади, да смо
били добри домаћини.

12. 05. – 14. 05. 2017. на Златибору је одржана Републичка домијада у спорту.
Дечаци и девојчице- екипно, освојили су друго место у фудбалу.

17. 05. 2017. У Дому ученика средњих школа Крагујевац организовано је Вече
матураната. Анкетирањем ученика Дома кроз шест категорија питања изабран је
најбољи пријатељ/ матурант Александар Јончић, најбоља пријатељица/
матуранткиња Јована Јеремић, највећи џентлмен/ мантурант Андрија Стојчевски,
највећа дама/ матуранткиња Јована Младеновић, најшармантнији младић/ матурант
Лазар Милосављевић, најшармантнија девојка/ матуранткиња Невена Васић.
Наведеним ученицима додељене су дипломе за освојене титуле. Исте вечери због
свеукупног рада и понашања у васпитној групи у Дому и посебног залагања и
ангажовања у испуњавању домских обавеза књигом су награђени:

Јелена Тодоровић, 1. васпитна група
Бојана Луковић, 2. васпитна група
Невена Васић, 3. васпитна група
Марина Дамњановић, 4. васпитна група
Николета Добросављевић, 5. васпитна група
Ивана Обрадовић, 6. васпитна група
Немања Тимотијевић, 7. васпитна група
Лазар Милосављевић, 8. васпитна група

Игор Николић, 9. васпитна група
Давид Марковић, 10. васпитна група
Александар Јончић, 11. васпитна група
Владимир Пешић, 12. васпитна група
Због посебног залагања и ангажовања у раду секција Дома, као и у оквиру васпитне
групе и резултата постигнутих у Дому и школи посебно су награђени књигом:
Андријана Ивановић, 6. васпитна група
Давид Томић, 7. васпитна група
Алекса Милојевић, 10. васпитна група

Годишња награда Дома ученика средњих школа Крагујевац за школску 2016/2017.
додељена је и равноправно подељена ученицама Мартини Живковић, ученици
треће године Друге крагујевачке гимназије, 4. васпитна група и Кристини Главчић,
ученици треће године Друге крагујевачке гимназије, 5. васпитна група, а за
најбољег ученика проглашен је Лука Васиљевић, ученик треће године Прве
техничке школе, 7. васпитна група. Директорка Љубица Башић, присутним
ученицима се захвалила на уложеном труду и општем залагању и пожелела пуно
среће у животу и раду.

19. 05. – 21. 05. 2017. На Дивчибарама је одржан семинар ,,Васпитни рад у
домовима ученика средњих школа Републике Србије“. Директорка дома, педагог и
васпитачи, представили су се саопштењима, презентацијама, и радом у секцијама
на теме:

-

Учење и каријерно вођење

Машан Ђаловић и Мирјана Стојановић, ,,Хемијада“
Емилија Радовановић и Александар Милојевић, ,,Учење у интересним групама“
-

Организација живота и рада у дому

Иван Божовић и Иванка Крајишник, ,,Сарадња са друштвеном средином кроз
спортске сусрете“

24. 05. 2017. Дом ученика средњих школа Крагујевац угостио је ученике и
васпитаче из Дома ученика средњих школа ,,Јелица Миловановић“ и Дома ученика
средње железничке школе. Након поздравне речи директорке Љубице Башић, гости
су погледали промо филм о Дому, а потом су се упознали са ентеријером Дома и
непосредном околином. У пратњи наших васпитача и водича Градске туристичке
организације Крагујевац, гости су обишли Спомен-парк Шумарице и цркву у
Дивостину. У нашем Дому организоване су и игре за васпитаче и ученике ,,Смешна
страна спорта“ као и забавно вече, а целокупно дружење са нашим драгим гостима
било је пријатно и незаборавно.

Јун
01. 06. 2017. наши ученици учествовали су у пешачкој тури у трајању од три сата
на релацији Дом- Илићево- Кошутњак- Пивара- Штафета- Дом.
02. 06. 2017. Наши ученици учествовали су на наградном конкурсу расписаном од
стране удружења Хавер Србија уз подршку Министарства просвете и технолошког
развоја, у области литерарног стваралаштва дванаест ученика и у области ликовног
стваралаштва један ученик, на тему Холокауст- култура сећања. Поздрављена је
оригиналност и вредност личног ауторског израза свих пристиглих радова а
посебно су похваљени радови који су ушли у ужи избор, међу којима су из области
ликовног стваралаштва, радови Анђеле Симоновић, 3. васпитна група, Дом ученика
средњих школа Крагујевац, (Друга техничка школа).
У Београду, ученице Анђела Симоновић и Милијана Мирковић, учесница на
конкурсу у области литерарног стваралаштва, у пратњи библиотекара Јелене
Рашковић, присуствовале су свечаној додели награда. Поменутог дана ученице и
библиотекар обишли су Синагогу, Јеврејски историјски музеј, а присуствовали су и
предавању на тему Холокауст- култура сећања. Наш Дом, награђен је поклон
књигама представника Јеврејског историјског музеја.
Ликовни рад- Осврт- да се не понови!

Фотографија- Ослобођени

08. 06. 2017. ученици и запослени у Дому ученика средњих школа Крагујевац,
погледали су представу ,,Нова зврчка" у Књажевско- српском театру ,,Јоаким
Вујић“.

09. 06. 2017. организован је излет у Београду. Ученици и васпитачи, обишли су
Калемегданску тврђаву, посетили Римски бунар, Саборну цркву и конак Кнегиње
Љубице. Шетњу су наставили Кнез Михаиловом улицом, обилазећи Теразијску
чесму и Народну скупштину. Након посете Краљевском двору у Народном
позоришту погледали су представу,,Избирачица“.

12. 06. 2017. ученици и наставници из Школе за основно и средње образовање
,,Вукашин Марковић“ посетили су наш Дом. Након речи добродошлице директорке
Љубице Башић, шеф кухиње Божидар Пантелић упознао је наше драге госте са
ентеријером кухиње и начином пословања у кухињи.

13. 06.- 16. 06. 2017. Витези и Витезе из Дома ученика средњих школа Крагујевац
боравили су на Копаонику. Боравак је организован за ученике који су се посебно
залагали и ангажовали у раду секција Дома, као и у оквиру васпитне групе и
резултата постигнутих у Дому и школи.

29. 08. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржан је семинар у
организацији представника Техномедије Дејана Илића и сарадника на тему
,,Употреба софтвера STUDENT CARD SYSTEM- SCS”.
Семинару су присуствовали запослени у Дому ученика средњих школа Крагујевац,
васпитачи Иванка Крајишник и Дејан Радевић, библиотекар Јелена Рашковић и
референт за ученичка питања Јасмина Павловић. Предавачи Бранка Васојевић
Дељхуса и Катарина Ковачевић упознале су присутне са новинама у погледу рада
са апликацијама приликом издавања ученичких картица и обрадом података.

31. 08. 2017. помоћник министра за ученички и студентски стандард мр Љубиша
Антонијевић, посетио је Дом ученика средњих школа Крагујевац. Помоћник
министра и директорка Љубица Башић, у име свих запослених, пожелели су
добродошлицу ученицима и родитељима као и успешан почетак школске године.

