Летопис 2017/ 2018.
Током јунског и августовског уписног рока у Дом је уписано 349
ученика и формирано 12 васпитних група. У Дому бораве ученици сва
четири разреда свих средњих школа у Крагујевцу.
31. 08. 2017. усељење ученика у Дом. Помоћник министра за ученички и студентски
стандард мр Љубиша Антонијевић посетио је Дом ученика средњих школа Крагујевац.
Помоћник министра и директор Дома Љубица Башић, у име свих запослених, пожелели су
добродошлицу ученицима и родитељима као и успешан почетак школске године.

Током септембра месеца у библиотеци је извршен упис нових чланова и регистровање
корисника у 2017/ 2018. 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.

Септембар
Током септембра секција за спорт организовала је већ традиционални турнир у малом
фудбалу.
Септембар је месец интензивне социјализације и адаптације ученика на домске услове
живота. Крајем месеца све секције и комисије у Дому започеле су свој рад.

Секције за културно забавну активност ученика
такмичарског карактера
Назив секције
Задужени васпитач
Душица Максимовић
Ликовна секција
Биљана Перовић
Литерарна секција
Драмски
студио

драмски приказ
поетско сценски
приказ
класична музика

Музички
студио

популарна музика

Јелена Рашковић
Дражен Павић
Иванка Крајишник
Машан Ђаловић
Мирјана С. Милојевић
Александар Милојевић

етно музика
Фолклорни студио

Емилија Радовановић

Плесни студио

Зоран Булатовић
Емилија Радовановић
Биљана Перовић

Новинарска секција

Иванка Крајишник

Секције за спортске активности
ученика
такмичарског карактера
Назив секције
Задужени васпитач
Мали фудбал
(дечаци)
Иван Божовић
Кошарка
(дечаци)
Дејан Радевић
Одбојка
(дечаци)
Дејан Радевић
Стони тенис
Емилија Радовановић
(дечаци)
Мирјана С.Милојевић
Мали фудбал
(девојчице)
Иван Божовић
Кошарка
(девојчице)
Весна Лекић
Одбојка
(девојчице)
Весна Лекић
Стони тенис
Емилија Радовановић
(девојчице)
Мирјана С.Милојевић
Стрељаштво

Зоран Булатовић

Шаховска секција

Машан Ђаловић

Секције за спортску и културно забавну активност ученика
нетакмичарског карактера
Јелена Рашковић
Ажурирање сајта
Иванка Крајишник
Посете музејима и
Емилија Радовановић
галеријама
Секција за естетско уређење Дома
и домске околине
Душица Максимовић
Театар клуб
Биљана Перовић
Биљана Перовић
Секција за културно забавни
Душица Максимовић
Нутриционистички
живот у Дому
Иванка Крајишник
клуб
Александар Милојевић
Туристичка секција
Клуб љубитеља културе

Александар Милојевић
Машан Ђаловић
Весна Лекић
Дејан Радевић

Домска заједница

Машан Ђаловић
Дражен Павић

Комисија за стандард и исхрану
ученика

Комисије
Мирјана С. Милојевић
Зоран Булатовић

Интересна група за
хемију
Интересна група за
српски језик

Теретана

Емилија Радовановић
Иван Божовић
Јелена Рашковић
Дражен Павић
Биљана Перовић
Душица Максимовић
Радојка Крсмановић
Весна Лекић
Дејан Радевић
Иван Божовић

Фитнес

Мирјана С.Милојевић

Комисија за процену
штете

Иванка Крајишник
Зоран Булатовић

Интересне групе
Мирјана С. Милојевић
Интересна група за
Биљана Перовић
физику и математику
Машан Ђаловић
Иванка Крајишник
Јелена Рашковић
Рад са компјутерима

Емилија Радовановић
Емилија Радовановић
Биљана Перовић

28. 09. 2017. године Градска туристичка организација "Крагујевац"
организовала је туристичку туру за ученике Дома. Посетиоци
водичке туре били су у прилици да упознају уже језгро града и
сазнају пуно занимљивих ствари из историје и живота Крагујевца.

У трајању од 30. 09. до 01. 10. 2017. у Првој техничкој
школи одржан је семинар на тему ,,Креативни рад са ученицима на превенцији
злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС)“ у организацији Центра за
стручно усавршавање.

Октобар
03. 10. 2017. ученици Дома ученика средњих школа Крагујевац учествовали су у
туристичкој тури- обиласку града.

У трајању од 07. 10. 2017. до 14. 10. 2017. године ученици и
запослени у Дому ученика средњих школа Крагујевац погледали су
представе које су се нашле на репертоару овогодишњег
ЈоакимовогИнтерфеста, као и све друге представе које су се нашле на
месечном репертоару почевши од месеца септембра.

10. 10. 2017. у оквиру сарадње са Домовима, ученици Дома ученика средњих школа
Крагујевац, у пратњи васпитача, посетили су Дом ученика средњих школа у Јагодини.
Након културног програма који суприсутнима уприличили

ученици- домаћини и ученици- гости, дружење је настављено на Забавној вечери. Било је
то вече добре забаве, пријатног дружења и професионалне размене искустава.
16. 10. 2017. У Дому ученика средњих школа Крагујевац започео је са
радом Нутриционистички клуб чији је циљ
указивање на значај хранљивих и
енергетски
богатих,
разноврсних
намирница, чиме је загарантован правилан
раст
и
развој
младих уз
физичку
активност и
духовна сазнања. Такође, циљ је да се
укаже на последице неправилне
исхране. Ученици су са васпитачима
Душицом Максимовић и Биљаном
Перовић обележили и Светски дан
здраве хране и хлеба.

19. 10. 2017. ученици Дома ученика средњих школа Крагујевац уз пратњу васпитача
учествовали су у последњој овогодишњој туристичкој тури у режији Градске туристичке
организације. ,,У сусрет 21. октобру! ''.

23. 10. 2017. Сваког четвртог понедељка у октобру, школски библиотекари широм света
обележавају свој дан - Међународни дан школских библиотекара. Резултати показују да
ученици који свакодневно читају разноврсну литературу постижу бољи успех у школи; да
читање обогаћује фонд речи, проширује видике и оплемењује на различите начине.
У библиотеци Дома, месец октобар посвећен је читању и књизи.
Захваљујући идеји и иницијативи директора Дома Љубице Башић, чланови литерарне
секције уз подршку библиотекара Јелене Рашковић са великим задовољством представили
су посебан кутак у Дому- Библиотеку на отвореном, или Отворену библиотеку која ће
функционисати по принципу ,,Једну књигу узмеш, другу оставиш“.
Циљ је спознаја читалачког интересовања код ученика, њихове креативне способности и
разумевања литерарног стваралаштва, као и побуђивање могућих интересовања на даље

креирање духовног развоја, увећавање библиотечког фонда кроз донације и предлоге за
куповину књига, општа заинтересованост за посету библиотеци и чланству у истој.
Поруке са најлепшим мислима о књигама, читању, библиотеци, у циљу јачања читалачке
навике, подмиривању читалачке радозналости, одгонетању животних питања и истина,
гајењу љубави према књигама и лепом казивању, подељене су присутнима у виду маленог
дара, за велики допринос који присутни доприносе позитивној енергији, доброј вољи и
скромној креативности чланова литерарне секције.

26. 10. 2017. Савез борачких организација Републике Србије у сарадњи са центром за
пословне вештине, а под покровитељством Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања реализовао је пројекат ,,Да рат заувек остане само игра- пробој солунског
фронта“.Част
да
турнир
у
Крагујевцу организује добило је
Удружење
ратних
војних
инвалида и породица погинулих
бораца Крагујевац, као чланица
САБОР-а.
Пројекат је био намењен
пре свега деци и младима, као и
свим
поштоваоцима
и
неговаоцима традиције српских
ослободилачких ратова. На један забаван, али и едукативан

начин пројекат говори о историјским догађајима везаним за
пробој солунског фронта и ослобођење земаља у Првом
светском рату.
Поменутог дана у Спортској хали Језеро, ученици Дома
ученика средњих школа Крагујевац Тања Спасовска и Вања
Миловановић у пратњи васпитача Машана Ђаловића
учествовали су на овом такмичењу екипно освојивши пехар
за Друго место на турниру ,,Пробој солунског фронта“. Наши
ученици, такође награђени су појединачним медаљама и
друштвеном игром ,,Пробој солунског фронта“, као својеврсној комбинацији игара типа
шах, ,,Не љути се човече“ и популарног ,,Ризика“.
26. 10. 2017. одржано је прво овогодишње забавно вече у Дому, традиционалне "Игре без
граница'' , после којих су се домци дружили и забављали на журци.

29. 10. 2017. посетили смо Сајам књига

30. 10. 2017. чланови спортске секције Софија Питић и Ненад Костић у пратњи васпитача
Ивана Божовића, Веснe Лекић и Дејана Радевић, а уз подршку
директора Дома Љубице Башић,
посетили су Школу за основно и
средње образовање ,,Вукашин
Марковић“. Чланови спортске
секције одрекли су се дела
спортске опреме у виду
тренерки и комплет гарнитуре
дресова за кошарку и фудбал и
донирали их ученицима Школе за основно и средње
образовање ,,Вукашин Марковић“, а такође су им поклонили и две нове лопте за кошарку и
фудбал.

Новембар
03. 11. – 04. 11. 2017. гостовали смо у Сомбору на фестивалу љубавне поезије '' Иван
Пангарић''.

06. 11. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац одржан је семинар УПОЗНАВАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ СА СТАНДАРДОМ ISО 9001:2015 ,,Системи менаџмента квалитетомЗахтеви“. Консултанти Проф. Др Никола Вујановић и Мр Небојша Ерић упознали су
запослене са основним смерницама за примену стандарда ISО 9001:2015 и прелаза са ISО
9001:2008 на ISО 9001:2015.
Од 09. 11. до 12. 12. 2017. Јесењи распуст (обележавање Дана примирја у Првом светском
рату).
13. 11. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац организовано је вече посвећено
хемији. Академик Професор др Иван Гутман одржао је предавање, представљајући
присутнима хемију на један занимљив и посебан начин. Поред
ученикa и васпитача Дома ученика средњих школа Крагујевац,
Машана Ђаловића, Мирјане Стојановић, Емилије Радовановић,
Душице
Максимовић,
библиотекара
Јелене
Рашковић, предавању су
присуствовале и колеге,
професори хемије из
Медицинске школе, као и
асистенти са ПМФ-а,
Института за хемију.

14. 11. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац/ Балон сала- одиграна је утакмица
АРТЕМ- MVP.

У трајању од 17. 11. до 19. 11. 2017. године на Дивчибарама је у организацији Друштва за
унапређивање образовања и васпитања ИЕП, одржана конференција
''Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 2''. Васпитачи нашег
Домa, представили су се са две теме: ''Ефикасније коришћење слободног времена у Дому
ученика средњих школа Крагујевац'' (извештај у вези акционог истраживања) и ''Стандард
ученика са акцентом на исхрану''. У делу постер секције приказан је постер '' Исхрана у
Дому ''.

24. 11. 2017. у Нишу је одржан облик стручног усавршавања/ обука у организацији
Регионалног центра Ниш у трајању од 3 сата на тему ,,Основи библиотечког пословања I“.
Обуци је присуствовала Јелена Рашковић, библиотекар у Дому.
27. 11. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац организовано је Књижевно вече у
циљу промоције нових књижевних остварења Миодрага Лазаревића, васпитача из
Пољопривредне школе са домом ученика ,,Соња Маринковић'', Пожаревац. Овим поводом,
наши ученици Милица Митровић и Давид Костић презентовали су како своје литерарне
радове тако и сажетке ранијих књижевних остварења аутора.
28. 11. 2017. у библиотеци Дома извршен је надзор од стране представника градске
библиотеке ,,Вук Караџић“.
28. 11. 2017. одржано је друго овогодишње забавно вече у Дому.

Децембар
01. 12. 2017. - 01. 12. 2017. обележен је Дан борбе против Сиде. Чланови литерарне, ликовне
и новинарске секције заједничком сарадњом обележили су овај дан у Дому ученика
средњих школа Крагујевац. Циљ предавања је био упознавање, превенција и начин
преношења ове болести. На самом почетку нам је ученица Анђела Орловић објаснила битне
чињенице које ова болест носи, а затим су јој се
придружили
ученици
Милица
Митовић
и
Владимир Пешић који су
својим
ангажовањем
обележили Светски дан
борбе против сиде.

02. 12. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац извршен је Годишњи попис.
11. 12. 2017. Нутриционистички клуб још једном је окупио велики број ученика. На менију
су били хроно оброци. Сви присутни били су у прилици да сазнају који су то основни
принципи хроно исхране и да се увере да здравији начин исхране може да буде јако укусан.
12. 12. 2017. одиграна је утакмица Артем- К.К.Раднички.

13. 12. 2017. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, у
циљу неговања аутентичких вредности у васпитномобразовном процесу, наши ученици су својим креативним
ангажовањем, како литерарним тако и глумачким умећем,
обележили јубилеј 125 година од рођења Иве Андрића.

20. 12. 2017. извршена је ресертификација за ISO 9001: 2015 и HACCP стандарде.
22. 12. 2017. Дом ученика средњих школа Крагујевац прославио је 71 рођендан. Поред
запослених и ученика, слављу су присуствовали и наши драги гости из других Домова,
представници
Школске
управе, Шумадијског округа,
представници
града
Крагујевца,
сарадници,
бивши радници Дома. Након
поздравне речи директора
Дома
Љубице
Башић
уследио је пригодан програм,
а на основу конкурса који је
расписан поводом прославе
Дана дома у области
литерарног
стваралаштва
награђени су Владимир
Пешић, Лазар Букумировић,
Тања
Грујичић,
Давид
Костић. У области ликовног

стваралаштва награђене су Невена Стефановић, Андреа Белчевић и Анђела Живковић.
Славље је настављено у хотелу Шумарице.

26. 12. 2017. последње забавно вече у овој календарској години.

Јануар
23. 01. 2018. у оквиру сарадње са домовима, Дом ученика средњих школа Крагујевац
посетили су васпитачи и ученици Пољопривредно- ветеринарске школе са домом ученика
Свилајнац. Поред размене искустава у домену васпитања и образовања међу васпитачима,
ученици су одиграли пријатељску кошаркашку утакмицу- дечаци. У стоном тенису
надметали су се и девојчице и дечаци. Било је то вече лепог и пријатног дружења.

24. 01. 2018. У Дому ученика средњих школа Крагујевац одигран је пријатељски турнир у
шаху између наших ученика и ученика Медицинске школе са домом ,,Сестре Нинковић“.

27. 01. 2018. Прослава школске славе Свети Сава.

29. 01. 2018. Нутриционистички клуб одржао је састанак на тему детоксикације.
01– 12. 02. 2018. Зимски распуст.

Фебруар
01. 02. 2018. у Првој техничкој школи одржан је семинар на тему ,,Како помоћи ученицима
са проблемима у понашању“. Семинару су присуствовали васпитачи из Дома ученика
средњих школа Крагујевац.

05. 02. -06. 02. 2018. у Књажевцу је одржан семинар на тему ,, Управљање емоцијама у раду
са децом/ ученицима“. Семинару су присуствовали васпитачи из Дома ученика средњих
школа Крагујевац.

05. 02. 2018. у Првој техничкој школи одржан је семинар на тему ,,Функције школских
библиотека у развоју креативног читања и разумевања“. Семинару је присуствовао
библиотекар из Дома ученика средњих школа Крагујвац.

06. 02. 2018. у Првој техничкој школи одржана је радионица ,,Основи библиотечког
пословања“ којој је присуствовао библиотекар из Дома ученика средњих школа Крагујевац.

20. 02. 2018. Састанак чланова нутриционистичког клуба- пекарство.

21. 02. 2018. наши ученици, чланови шаховске секције, одиграли су пријатељски турнир са
ученицама из дома Медицинске школе ''Сестре Нинковић''. Ученици су се такмичили
појединачно и екипно. Турнир је протекао у пријатељској атмосфери, уз размену искустава
и дружење.

27. 02. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, одигране су утакмице АРТЕМСЕСТРЕ, кошарка и одбојка.

28. 02. 2018. Седница педагошког већа

Март
06. 03. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, инспектор криминалистичке
полиције Марија Минаковић, одржала је предавање на тему ''Насиље на интернету''.
Едукативној трибини присуствовали су ученици и васпитачи из нашег Дома.

09. 03. 2018. ученици и васпитачи посетили су Сајам образовања у Београду. Обишли су и
Храм Светог Саве, а у циљу сарадње са домовима, посетили су Дом ученика ,,Карађорђе“.

У вечерњим сатима, након шетње, у позоришту ,,Звездара театар“ погледали су позоришну
представу ,,Добродошли у Србију“.

12. 03. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, проф. др Петар Веселиновић, декан
Економског факултета, одржао је предавање на тему ,,Положај Србије у глобалној
економији“.

13. 03. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, одигране су утакмице АРТЕМСЕСТРЕ, кошарка и одбојка.

14. 03. 2018. одржано је квиз такмичење из различитих области. Након такмичарског дела
проглашења победника и награђивања, уследило је забавно вече - журка. Одличној
атмосфери допринело је и ангажовање ди- џеја Бојана Крстића. Исте вечери угостили смо
ученике и васпитаче из Средње медицинске школе са домом ученика ''Сестре Нинковић''.

15. 03. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, одиграна је одбојкашка утакмица
Артем- Медицинска школа.

16. 03. 2018. Фестивал науке ,,Дај(т)е се на знање” у Првој крагујевачкој гимназији,
посетили су директор Дома Љубица Башић, васпитачи и ученици из Дома ученика средњих
школа Крагујевац.

19. 03. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, проф. др Недељко Манојловић
одржао је предавање на тему ,,Здрава храна". Трибини су поред чланова
Нутриционистичког клуба присуствовали директор Дома Љубица Башић, ученици и
васпитачи.

20. 03. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, одиграна је утакмица (одбојка)
Артем- Економски факултет.

21. 03. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, инспектор криминалистичке
полиције Марија Минаковић, одржала је још једно предавање на тему ''Насиље на
интернету''. Едукативној трибини присуствовали су ученици друге смене као и васпитачи
из нашег Дома.

21. 03. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, наши ученици поздравили су
долазак пролећа обележавањем Светског дана поезије.

23. 03. 2018. У Техничкој школи са домом ученика '' Никола Тесла'' Костолац одржан је
први део Регионалне домијаде у спорту са такмичењима у стоном тенису, стрељаштву и
одбојци. Наши ученици освојили су првих пет места. Прво место девојчице у екипној
конкуренцији у стоном тенису. Прво место дечаци у екипној конкуренцији у стрељаштву.
Прво место у одбојци девојчице. Прво место Мартина Живковић, стони тенис. Прво место
Кузман Казић, стрељаштво.

26. 03. 2018. одржан је још један састанак чланова Нутриционистичког клуба. Наши Домци
присуствовали су предавању на тему ,,Поремећаји у исхрани".

27. 03. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, одигране су утакмице (кошаркадевојке) Артем- Медицински факултет и Артем- Раднички (одбојка- девојке).

29. 03. 2018. Седница педагошког већа
30. 03. 2018. У Дому ученика ,,Срећно“ у Ћуприји одржана је Регионална домијада у
Културно- уметничком стваралаштву где је постигнут значајан успех наших ученика. Дому
ученика средњих школа Крагујевац додељена је захвалница за учешће на такмичењу у
Културно - уметничком стваралаштву, а ученици су постигли следеће резултате:
Модеран плес- прво место; Популарна музика- прво место
Ликовна уметност/ цртеж- прво местo; Поетско- сценски приказ- друго место
Издавачка делатност- друго место; Фолклор- друго место
Етно и народна музика- друго место; Класична музика- друго место

Април
13. 04. – 14. 04. 2018. године на Златибору је одржана конференција ,,Васпитни рад у
домовима ученика средњих школа Републике Србије“. Конференцији су присуствовали
директор Дома ученика средњих школа Крагујевац Љубица Башић и васпитачи.

20- 21. 04. 2018. године одржана је Републичка домијада у Културно - уметничком
стваралаштву у Дому ученика средњих школа Краљево. Наши ученици постигли су
одличне резултате. Плесна група- прво место; Популарна музика- друго место.

20. 04. 2018. наши ученици учествовали су на наградном конкурсу расписаном од стране
удружења Хавер Србија уз подршку Министарства просвете и технолошког развоја на тему
Холокауст- култура сећања. Поздрављена је оригиналност и вредност личног ауторског
израза свих пристиглих радова. Дому ученика средњих школа Крагујевац додељена је
захвалница за допринос и учешће на конкурсу. Захвалнице су додељене ученицима
Владимиру Пешићу, Милијани Мирковић и Анђели Симоновић. У категорији литерарних
радова прво место остварио је рад Из речника Апокалипсе, ученика Лазара Букумировића,
а из категорије мултимедијалних радова треће место остварио је рад Гласна тишина,
ученице Ружице Стевић. Ученици су у Београду, у пратњи библиотекара, присуствовали
свечаној додели награда. Поменутог дана обишли су Синагогу, Јеврејски историјски музеј,
а присуствовали су и предавању на тему Холокауст- култура сећања.

24. 04. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац, одигране су утакмице (кошаркадевојке) Артем- Медицински факултет и (одбојка- девојке) Артем- Медицински факултет.
27. 04. 2018. у Свилајнцу је одржан други део Регионалне домијаде у спорту са
такмичењима у кошарци, малом фудбалу и шаху. Дом ученика средњих школа Крагујевац
награђен је захвалницом за учешће на регионалном сусрету домова ученика средњих школа.
Прво место у дисциплини кошарка- девојке
Прво место у дисциплини кошарка- дечаци
Прво место у дисциплини фудбал- девојке
Друго место у дисциплини фудбал- дечаци
Друго место у дисциплини шах- екипно дечаци
Треће место у дисциплини шах – Миливоје Петровић, појединачно

27. 04. 2018. библиотекар Јелена Рашковић,
присуствовала је годишњој Скупштини школских
библиотекара у Београду.

30. 04. 2018. Седница педагошког већа.

Мај
8. 05. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац организовано је завршно
Нутриционистичко вече заслађено крофнама, похвалама и предлозима.

12. 05. 2018. године у Дому ученика средњих школа Краљево свечано је отворена
Републичка домијада у спорту. Ученици из Дома ученика средњих школа Крагујевац
учествовали су на домијади освојивши два трећа места. Фудбал девојчице и стони тенис
девојчице.

18. 05. 2018. У Дому ученика средњих школа Крагујевац одражана је девета Хемијада.
Након доласка такмичара и њихових пратилаца уследило је свечано отварање Хемијаде.
Угостили смо такмичаре из других Домова, из Јагодине, Ћуприје, Свилајнца, Медицинске
школе из Крагујевца. 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: Михаило Ђуковић, Михајло Милановић, Лазар
Букумировић, Никола Вуловић, Филип Којадиновић, Давид Томић, Стефан Петровић, Јанко
Митровић. У пратњи васпитача Дома, група ученика посетила је ПМФ. Ученици су
присуствовали академији посвећеној Михаилу Петровићу Аласу ,,Трагом Мике Аласа“.
Посетили су ,,Акваријум“ и Институте за физику и хемију, а присуствовали су и извођењу
огледа.

21. 05. 2018. Седница педагошког већа
25. 05. 2018. организован је наградни излет за учеснике Републичке домијаде у култури и
спорту. Ученици и васпитачи из Дома ученика средњих школа Крагујевац, боравили су у
Нишу. Поменутог дана обишли су Логор Црвеног крста, Ћеле кулу, Нишку тврђаву и уже
језгро града Ниша у пратњи колега из Дома ученика средњих школа Ниш.

28. 05. 2018. У Дому ученика средњих школа Крагујевац организовано је Забавно вече за
матуранате. Анкетирањем ученика Дома изабран је најбољи друг/ матурант Владимир
Пешић, најбоља другарица/ матуранткиња Мартина Живковић, матурант са најлепшим
очима/ Мирко Петровић и Александар Радојковић, матуранткиња са најлепшим осмехом/
Александра Марковић, најшармантнији младић/ матурант Лазар Мишић, најшармантнија
девојка/ матуранткиња Бранкица Перовић и Сара Павловић. Наведеним ученицима
додељене су дипломе за освојене титуле.
Педагошко веће на предлог групних васпитача донело је одлуку о награђивању следећих
ученика. Годишња награда Дома ученика средњих школа Крагујевац за школску 2017/2018.
додељена је и равноправно подељена ученику 4. године Економске школе из 12. васпитне
групе Владимиру Пешићу, Милици Митровић, ученици 3. године Прве крагујевачке
гимназије из 1. васпитне групе и Кристини Николић, ученици 3. године Друге крагујевачке
гимназије, из 4. васпитне групе.
- За свеукупни рад и понашање у васпитној групи у Дому и посебног залагања и
ангажовања у испуњавању домских обавеза васпитне групе награђени су:
(Васпитне групе и имена ученика)
1. Александра Максимовић
2. Милена Влајић
3. Милијана Мирковић
4. Александра Јанкоски
5. Смиљана Павловић
6. Ђурђа Јеличић
7. Давид Костић
8. Лазар Букумировић
9. Филип Јовановић
10. Богдан Митровић
11. Немања Миловановић
12. Ненад Костић
- За посебно залагање и ангажовање у раду секција Дома као и у оквиру васпитне
групе награђени су:
1. Мартина Живковић
2. Кристина Николић
3. Теодора Великић
4. Марија Цвијовић
5. Минела Меховић, ученице 4. васпитне групе.
- За посебно залагање и ангажовање у раду секција Дома и освојено I место на
Републичкој домијади у културно-уметничком стваралаштву у категорији модеран
плес награђени су:
1. Александра Мармандел
2. Сунчица Јанковић
3. Јана Стојановић
4. Тијана Милић, ученице 1. васпитне групе
5. Ружица Стевић, 2. васпитна група
6. Филип Јоксовић, 8. васпитна група

Јун
8. 06. 2018. Седница педагошког већа
12. 06. 2018. гости Дома ученика средњих школа Крагујевац били су представници агенције
,,Ре – Креативно ДУД“, организатора летње филмске радионице – ФРКА 2018.
ФРКА је пројекат интензивне ЛЕТЊЕ РАДИОНИЦЕ ФИЛМА у Крагујевцу која полазнике
учи свим аспектима стварања филма, као и развоја филмске уметности и сродних видова
стваралаштва (телевизија, видео игрице, интернет).
13. 06. 2018. у Дому ученика средњих школа Крагујевац организован је завршни сусрет
након реализације семинара ,,Гугл - апликације за Гугл - генерације“. Семинар је похађало
седморо васпитача и библиотекар Дома.

14. – 17. 06. 2018. ученици из Дома ученика средњих школа Крагујевац учествовали су на
манифестацији ,,Од амбалаже до метраже“ одржаној на Копаонику у организацији Дома
ученика средњих школа Београд

23. 06. 2018. у Првој техничкој школи организован је семинар на тему ,,Адолесцент и
специфични стилови контакта у породици - обука за рад са ученицима и родитељима“.
Семинару су присуствовали васпитачи, педагог и библиотекар из Дома ученика средњих
школа Крагујевац.

Јул

10. 07. 2018. Седница педагошког већа

