
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Дете иде свесно за тим да се осамостали и развије 
као слободна личност. Наше васпитање треба да 
помогне детету у томе.” Марија Монтесори 



 
 

   
     

 

Дом ученика средњих школа у Нишу је васпитно 
образовна установа у којој се обезбеђују: смештај, исхрана, 
васпитни рад као и услови за учење и реализацију 
образовних и васпитних активности и садржаја, забавни и 
спортски живот за ученике који похађају школу ван њиховог 
места боравка. 

У два објеката који су лоцирани у граду, током 
школске године смештени су редовни ученици нишких 
средњих школа који немају пребивалиште у Нишу. Услуге у 
оквиру основне делатности установе користи по конкурсу 
341 ученик. За време празника и распуста, када ученици не 
бораве у домовима, објекти се стављају у функцију смештаја 
организованих група, а неки од њих су организовани као 
„хостели". 

О ученицима се брину васпитачи и стручни 
сарадници педагог, психолог и аниматор спортских и 
рекреативних активности. Васпитачи су различитих струка и  
пружају неопходну подршку приликом учења, старају се о 
редовном похађања наставе, о безбедности и здрављу 
ученика и организовању слободног времена кроз различите 
секције, трибине, филмске вечери, журке... 

Наравно, ту су и служба исхране на челу са техно- 
логом и нутриционистом која се стара о здравој исхрани и 
хигијенско-техничка служба која брине о хигијени и исправ- 
ности. 

Драги средњошколци, уколико уписујете средњу 
школу у Нишу далеко од својух кућа, Дом вам пружа 
могућност да у сигурном и креативном окружењу остварите 
жељени шклски  успех.

Објекат “Стеван Синђелић” познатији као “Енглески дом” се 
налази на територији општине Пантелеј. Смештајни 
капацитет овог објекта је 91 место, подељених у 20 соба које 
су четворокреветне и шестокреветне, а посебна места 
припадају награђеним ученицима у двема двокреветним.  
Ученици имају заједничку просторију са ТВ-ом намењену за 
културно-забавни живот, затим просторију за учење у којој се 
налази библиотека опремљена школском лектиром и 
неопходном литературом. Такође, у дому се налази теретана 
са стонотенис салом. У склопу дворишта дома налази се 
отворен спортски терен. У свим просторијама објекта је 
доступан Wi-Fi. 

 

  

 

Објекат „Димитрије Туцовић“ који се налази у 

продужетку гимназије “Светозар Марковић” на територији 

општине Палилула. Смештајни капацитети овог објекта су 

250 места распоређених у 71 соба. Собе су трокреватне и 

четворокреветне  са сопственим купатилом. Ученицима су 

на располагању модерно опремљен клуб са чајном 

кухињом, теретана, музички атеље, просторија за учење, 

библиотека, заједничке просторије са ТВ-ом. У свим 

просторијама објекта је доступан Wi-Fi. 

 

 

 Ближе информације можете наћи на сајту Дома 
http://www.domucenikasrednjihskolanis.rs/, фејсбук 
профилу  , www.facebook.com/domucenikanis.9 и 
телефоном на бројеве 018/4212-051, 018/4576-920 и 
018/290-776. 
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