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УМЕСТО РОДИТЕЉСКОГ САСТАНКА
• Поштовани родитељи,
до појаве пандемије и опасности од ширења болести Covid-19 ми смо увек приликом
усељења ученика у Дом на почетку сваке школске године организовали родитељски
састанак за све родитеље ученика првих разреда и ученика старијих разреда који су
први пут у Дому.
• На том састанку смо се трудили да вас ближе упознамо са животом и радом у Дому,
бројним активностима које се у Дому реализују, са обавезама и одговорностима које
чекају вас и вашу децу, као и да вас припремимо за стресни период прилагођавања
ученика на Дом.
• У складу са упутствима о измењеном начину рада услед појаве пандемије и опасности
од ширења болести Covid-19 родитељски састанак ни ове, као ни прошле године, неће
бити одржан, па вас позивамо да погледате ову презентацију, a за сва ваша питања
или нејасноће стојимо вам на располагању.

ДОМ УЧЕНИКА
• Дом ученика је васпитно - образовна установа у којој се обезбеђују смештај,
исхрана, услови за учење и васпитни рад, културни, забавни и спортски
живот ученика који похађају средњу школу ван места њиховог сталног
боравка.

О ДОМУ
 Собе за смештај ученика се налазе у приземљу и на спратовима Дома (три

спрата)
 Собе су углавном трокреветне, имамо пар двокреветних и једнокреветних
соба
 дечаци су смештени у приземљу и на делу првог спрата - физички одвојени
од девојчица
 Све собе имају своје купатило

• Имамо лепо опремљене и функционалне учионице, неколико сала за
друштвене активности

• Простор за спортске активности: стони тенис, теретана, билијар, пикадо,
спортски терени...

• Компјутерска учионица
• Бежични интернет, телевизори
• Уређено двориште, летња учионица...

ВАСПИТНИ РАД
• У Дому се плански и организовано реализује васпитни рад са ученицима
• ВАСПИТНА СЛУЖБА:
 васпитачи
 стручни сарадник - психолог
 библиотекар

ВАСПИТАЧИ
• Професори
• Васпитне групе око 25 ученика (имамо 10 васпитних група)
• Програм васпитног рада: годишњи и месечни планови васпитног рада,
припреме ... програмска подручја, разне теме...
• Дневници васпитног рада - дневна реализација, појединачни ученици,
оцене, запажања, контакт са родитељима, школом, додатне активности
(секције).....
• Константно се стручно оспособљавају и развијају личне капацитете

СТРУЧНИ САРАДНИК - ПСИХОЛОГ
• Пружа психолошку помоћ и подршку ученицима, васпитачима и
родитељима

• Различите врсте рада: индивидуални рад, групни рад, психолошке
радионице, предавања, филмске вечери...
• Аналитичко – истраживачки рад
• Константно се стручно оспособљава и развија личне капацитете

• Сарадња са другим установама (школе, центри за социјални рад,

здравствене установе...)

БИБЛИОТЕКА
• Библиотека садржи преко 8 000 књига (лектире, енциклопедије, књижевна
дела, популарна белетристика, стручне књиге и часописи...)
• Библиотекар помаже при избору књига за читање, у избору литературе за
писање семинарских радова, писању састава.....

АКТИВНОСТИ У НАШЕМ ДОМУ
• Наш Дом има своју Галерију слика
• Ученицима организујемо обиласке значајних културно историјских споменика,
одласке у позоришта, музеје, галерије..
• Организујемо им књижевне и музичке вечери, забавне вечери и слично
• Организујемо и другарске сусрете са другим домовима, такмичења – Домијаде
• У складу са упутствима о измењеном начину рада услед појаве пандемије и
опасности од ширења болести Covid-19 неке од наведених уобичајених активности
ове школске године неће моћи бити организоване

• Наш Дом је већ 10 година за редом организатор Фестивала љубавне поезије у коме
учествују домови ученика из из целе Србије. Ове године (као и прошле) Фестивал
ће се одржати у ситуацији прилагођеном и измењеном облику.

СЕКЦИЈЕ У ДОМУ
• У Дому су се увек организовале бројне културно уметничке и спортске
секције, као што су: драмска, креативна, фотографска, музичка, шаховска,
одбојка, мали фудбал, стрељаштво, стони тенис, модеран плес, фолклор....
• У складу са упутствима о измењеном начину рада услед појаве пандемије и
опасности од ширења болести Covid -19 неке од секција ове школске године
неће моћи бити организоване.
• Ученици ће на почетку школске године добити листу секција које ће се у
складу са упутствима о заштити моћи организовати и за које ће се моћи
пријављивати.
• Секције су добар начин за квалитетно провођење слободног времена
ученика, развијање појединих интересовања и талената, али су оне и
ОБАВЕЗА која доноси и додатне БОДОВЕ за следећу школску годину.

ДОМ КАО БЕЗБЕДНО МЕСТО
 Досадашња искуства у раду и спроведена истраживања нам показују да је за
ученике Дом сигурно и безбедно место.
 Да би то тако и остало неопходно је да се сви придржавају правила
понашања у Дому - Кућног реда
 Васпитачи су присутни 24 часа у Дому
 Портирска служба је 24 часа у Дому
 При уласку у Дом ОБАВЕЗНО ЈЕ ЈАВЉАЊЕ и портиру и васпитачима
 у Дому постоји видео назор (спољашњи и унутрашњи)

 У дому постоје Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања и Вршњачки тим

КУЋНИ РЕД
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7ч-8ч - спремање соба, доручак и одлазак у школу
7ч- 8.30ч - ДОРУЧАК
8ч-9ч - слободно време
9ч-12ч - време учења
12.30 – 16ч - РУЧАК
12ч-15ч - ручак, слободно време
15ч-18ч - време учења
18ч-20ч - ВЕЧЕРА
20ч-22ч - слободно време

• Ученици који желе да изађу из Дома у време које је предвиђено за учење,
дужни су да траже дозволу од дежурног васпитача.

КУЋНИ РЕД
• Ради провере присуства ученика у Дому васпитачи врше прозивку ученика
свaкoг рaднoг дaнa и то:
 прe пoднe oд 9 часова
 пoслe пoднe oд 16 часова и
 увeчe oд 22 часа
• Приликом прозивке ученик је обавезан да васпитачу пријави своју тренутну
телесну температуру (због тога сваки ученик мора имати свој ТОПЛОМЕР)

ИСХРАНА УЧЕНИКА
•
•
•
•

Исхрана ученика је одређена нормативима и јеловником Дома.
Храна се узима у трпезарији Дома у за то предвиђено време.
После јела ученик мора оставити уредно место за столом.
Ученик је обавезан да прибор и остатке хране остави на за то одређеном
месту.
• У трпезарију ученици морају долазити пристојно одевени.
• Изношење хране из трпезарије није дозвољено осим за болесне ученике, уз
сагласност дежурног васпитача
• Из трпезарије је забрањено изношење кухињског инвентара

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
• Групни васпитач – прва карика у сарадњи са Домом. Веома је важно рећи
васпитачу све битне информације о детету, нарочито здравствене проблеме
или неке друге специфичности ...
• Дежурни васпитач – групни васпитачи раде по сменама, али је у Дому увек
присутан дежурни васпитач коме се такође можете обратити за све
информације или помоћ
• Стручни сарадник – психолог – стоји вам на располагању и можете га
слободно контактирати (путем телефона или лично доласком у Дом) уколико
постоји или се појави неки проблем са учеником или нека друга потреба за
тим

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
• У складу са упутствима о измењеном начину рада услед појаве пандемије и
опасности од ширења болести Covid-19 у Дому постоји низ мера заштите
здравља ученика и запослених које ученици морају да поштују. Детаљне
информације о тим мерама се могу пронаћи на интернет страници (сајт)
Дома, а ученици ће од стране својих групних васпитача бити додатно
обавештени о свему.
• Неке од тих мера су: обавезно ношење маски при уласку и боравку у Дому,
у свим просторима Дома, сем у соби, поштовање удаљености – дистанце
од других, дезинфекција руку, редовно мерење телесне температуре и
пријављивање сваке промене у свом здравственом стању итд.

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
• Поштовање одредби Кућног реда Дома
• Чување домске, личне и имовине других станара Дома

• Лична хигијена је обавеза свих ученка
• Уласком у Дом задужују собу у којој ће боравити и за њу су одговорни!

• Спремачице спремају купатила сваки дан, али не намештају кревете и
њихове ствари!
• Изношење смећа је обавеза ученика
• Хигијена собе је одговорност ученика!

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
• Ученици су дужни да правилно користе санитарне просторије и уређаје и
да не остављају неред у заједничким просторијама.
• Контролу хигијене просторија врши васпитач.
• Треба да воде рачуна о хигијени постељине, редовно је носе кући на прање
• Да чувају Домске картице као лични документ!

• Да доносе само неопходне ствари, за вредности и новац сами одговарају!
Уколико морају да донесу већу количину новца (куповина уџбеника)
договорите се са групним да новац дају васпитачу на чување!

ГОСТИ У ДОМУ
• У току године ће се дешавати да ће Дом током викенда или распуста
имати госте (екскурзије) које се организују уз дозволу Министарства
просвете.
• Уколико ученик буде морао због гостију да (привремено) исели из
своје собе, увек ће му бити обезбеђена друга соба за смештај или
одлагање ствари.

БОЛОВАЊА УЧЕНИКА
•
•
•
•

Болестан ученик је дужан да се обрати дежурном васпитачу
Дужа лечења ученика се обављају ван Дома
Сва инфективна обољења се лече ван Дома
Одсуство болесног ученика из школе правда родитељ уз лекарско уверење

• У складу са упутствима о измењеном начину рада услед појаве пандемије и
опасности од ширења болести Covid -19 у Дому постоји соба за изолацију у
коју се одмах смештају ученици код којих се појаве симптоми који укажу на
присуство вируса Covid -19, до доласка родитеља по њих.

ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА И
ЗЛОСТАВЉАЊА У ДОМУ
• У Дому су забрањене активности којима се на отворен или
прикривен начин угрожавају, омаловажавају или дискриминишу
групе и појединци по било ком основу, а нарочито по основу расе,
пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења,
вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања,
културе, језика,узраста, сексуалне оријентације, психичког или
физичког инвалидитета, конституције или се подстиче на такво
понашање.
• У Дому је забрањено вређање, насилно понашање и злостављање

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА У ДОМУ
• Прецизно одређује права, обавезе и одговорности ученика
• Васпитно-дисциплински поступак
• Члан 15: За повреду обавеза ученику се може изрећи васпитно дисциплинска мера:
• опомена
• укор
• укор пред искључење и
• искључење из Дома.

ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА
• Плаћање смештаја и исхране у Дому до 5-ог у месецу за текући месец!
• Сарадња са групним васпитачем

• Обавештавање васпитача о одсуству детета из Дома
• Обавезно јављање васпитачима при уласку у Дом

• Родитељски састанци и оправдавање изостанака ученика из школе

АДАПТАЦИЈА УЧЕНИКА НА ДОМ
• Предности Дома: Ученици који током школовања станују у Дому се брже
социјализују, осамостале и буду на неки начин спремниј за живот. Они се у
Дому уче толеранцији, одговорности, самосталности...
• Ипак, долазак у Дом је стрес и за децу и за родитеље и на то треба бити
спреман!
• У прилагођавању на Дом је најтежа прва недеља, после које код већине
ученика све буде лакше.
• Искуство је показало да је ученицима најтежи дан среда, а месец октобар.
Код ученика који се теже адаптирају на Дом проблем се може појавити и
након дужег одсуствовања из Дома или након распуста.

АДАПТАЦИЈА УЧЕНИКА НА ДОМ
• САВЕТ: Разговарати са дететом, кад год има потребу за тим, саслушати га, подржати,
али не кукати и плакати заједно са њим!
• Ако је неутешно упутите га на разговор са васпитачем или психологом. Васпитачу
и психологу се може јавити и родитељ.
• Друга страна медаље су “преадаптирани” ученици, који се понашају као да су на
екскурзији и само би да се друже и врло лако забораве шта је основна сврха
њиховог боравка у Дому - школа и учење. Њима, такође, треба помоћи да се боље
организују и не дођу у ситуацију да имају проблем са школским успехом.
• Будите спремни на то да врло често долази до пада успеха ученика у првој години,
нарочито у првом полугодишту. Најчешће се тај успех временом, уз адекватну
помоћ и подршку ученицима, подигне на жељени и очекивани ниво.

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

