РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
СЕКТОР ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Лесковац

обавештава ученике и њихове родитеље да
прима у Дом на васпитање, смештај и исхрану 170
ученика средњих школа у школској 2021/22 години
Право на смештај и исхрану у Дому имају
редовни ученици средњих школа чије се
школовање финансира из буџета Републике
Србије, који немају пребивалиште у месту у коме
се налази седиште Дома.
Дом ученика средњих школа је најбоље и
најсигурније место за становање и исхрану, рад и
учење, за рекреацију и забаву, односно за пуну
афирмацију рада и стваралаштва младих, уз
непрекидни надзор васпитача.
Ученици станари Дома годинама су међу
најбољима у својим школама, а многи од њих су
победници општинских, окружних и републичких
такмичења.
Министарство просвете финансира смештај и
исхрану редовних ученика који су примљени у
Дом са више од 50% средстава, док остали део
средстава пада на терет родитеља, што тренутно
износи 5.358,00 динара (смештај и исхрана).
Својим корисницима омогућили смо:










Организовано учење и помоћ у учењу
Квалитетну исхрану и смештај у собама са
купатилима
Библиотеку са преко 6000 наслова
Музички кабинет и атеље
24-часовни надзор
Организовано провођење слободног
времена у оквиру разних секција по
интересовању ученика
Теретану
Интернет клуб и бесплатан wifi
Одласке на базене, позоришта, излете и
дружења.

Васпитна служба Дома организује до 30. Јуна
сваког радног дана од 08-14 часова разговоре са
ученицима, родитељима и представницима
школа о пријему у Дом.

Ученик-кандидат за пријем у установу подноси
пријаву
са
потребном
конкурсном
документацијом Комисији за спровођење
конкурса.

I конкурсни рок од 12.07.-23.07.2021.
II конкурсни рок од 24.08.-27.08.2021.
Потребна документација за Конкурс:
 Пријава,
 Уверење о приходима по члану
породице,
 Сведочанство о завршеној основној
школи за ученике који су уписани у први
разред средње школе,
 Сведочанство о завршеном претходном
разреду средње школе за ученике који су
уписани у други, трећи или четврти
разред средње школе,
 Диплому и остале добијене награде на
такмичењима у установи и ван установе,
 Лекарско
уверење
о
општем
здравственом стању не старије до 15
дана од дана усељења.
Обрасци за конкурисање могу се подићи у Дому
или са сајта Дома ученика средњих школа у
Лесковцу
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