
 Стручан и квалитетан кадар

 Безбедност ( 24 часа дежурство васпитача)

 Лоцирани у строгом центру града

 Традиција дуга преко 100 година

 Читаонице за учење

 Библиотека са преко 10 000 књига

 Рачунарски кабинет

 Фискултурне сале

 Клубови за дружење

 Предивно двориште

 Wireless интернет

 Тв сале

 Видео надзор

 Климатизована трпезарија

 Савремено опремљена кухиња

 Квалитетна исхрана, по нормативима 

исхране за ученике

 Имплементиран систем SRPS ISO 9001:2015 

и HACCP стандарда, у циљу унапређења 

квалитета услуга

 Континуирано улагање у побољшање 

услова живота у Дому

Крунска 8, Београд
 011 3304 802
 office@jelicamilovanovic.edu.rs

 011 3304 802

 www.jelicamilovanovic.edu.rs

Поштовани родитељи,

Одлучили сте заједно са вашим дететом да је
најбоље за њега да своје школовање настави у
Београду, да стекне квалитетно образовање и
да се осамостали. Сјајна идеја, али како се
ближи септембар, сви постајете мало
узнемирени и тужни. Добра вест је да ово нису
знаци да је ваша одлука погрешна, већ да
природно реагујете на новине које вас чекају.

 Разговарајте и припремите дете да ће
морати да се прилагођава новом окружењу,
новим условима живота и специфичностима
колективног смештаја;

 Укажите му на значај поштовања правила
установе, да би живот и рад у Дому
несметано функционисао;

 Укажите детету на евентуалне проблеме са
којима се може срести и оснажите га да
разговара о томе и са вама и са групним
васпитачем;

 Реците му да Дом неће заменити
родитеље, али да ће бити огромна подршка у
одрастању;.

 Сарађујте са нама, тимски приступ је
најефикаснији за ваше дете. Имамо исти
циљ, морамо заједнички деловати;

 Кажите му да ће из Дома изаћи богатији
за многа пријатељства и искуства и биће
спремнији за све животне изазове;

 И, да.....припремите ваше дете да ће кроз
четири године, кад одавде буде одлазило,
исто плакати.

.

ЗАШТО ОДАБРАТИ НАС?

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

ДОЂИТЕ ДА 
ЗАЈЕДНО 

ГРАДИМО 
БУДУЋНОСТ!

Крунска 8, Београд
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Дом ученика „Јелица Миловановић“ се

налази у срцу Београда, у мирном и сигурном

кварту. Крунска улица је због своје изразите

лепоте и значаја заштићена као градска

целина, а назив је добила по круни, симболу

владарског достојанства. Наша сјајна локација

пружа младима могућност да на само пар

минута од Дома уживају у свим чарима које

главни град пружа.

Установа располаже смештајним

капацитетом од 455 лежаја распоређених у

109 соба, које имају од два до шест кревета.

Наша три објекта су опремљена по мери

ученика и пружају им могућност за одмор,

учење и квалитетно провођење слободног

времена у спортским и културно-забавним

активностима. Окупљање и дружење домаца

се одвија у нашој прелепој башти или у

просторијама за ту намену.

Пуна пажња се поклања квалитету исхране,

хигијенским стандардима, безбедности

ученика и константним улагањима у циљу

побољшања услова за што садржајнији и

удобнији боравак ученика.

O НАМА

АКТИВНОСТИ

СМЕШТАЈ

Вођени уверењем да су релаксација и
конструктивно слободно време подједнако
важни као и испуњавање школских обавеза,
наша установа нуди велики број различитих
активности у којима ученици могу узети
учешће. Ове активности се организују у
складу са планом, кроз различите спортске и
културно-уметничке секције.

У Дому постоје рецитаторска, драмска,
литерарна, ликовна, музичка, компјутерска,
фолклорна, новинарска, као и секција за
естетско уређење Дома, инструктивни рад и
психолошке радионице. Када је реч о спорту,
домци се могу бавити кошарком, фудбалом,
одбојком, стоним тенисом, стрељаштвом и
шахом.

На овај начин осмишљено и конципирано
слободно време, гради код младих
позитиван однос према културној баштини,
традицији, уметности и спорту, развијајући
тимски дух и осећање припадности домској
заједници.

У самом центру града, већ читав век,
младима пружамо могућност да у сигурном,
стимулишућем и подржавајућем амбијенту
остварују своје животне планове. Пратимо
школски успех, испуњавање обавеза у Дому,
организацију слободног времена и дајемо
подршку у развоју личности сваком појединцу.

Индивидуално приступамо ученицима,
пажљиво уочавајући све посебности. Поштујемо
и прихватамо разлике, а квалификовани
васпитачи и стручни сарадници се старају да
свако развије своје капацитете и способности.
Нашим флексибилним васпитним приступом
успевамо да омогућимо младој особи да
задовољи своје личне потребе и интересовања,
поштујући правила установе и не ометајући њено
функционисање.

Топла и пријатна атмосфера је нешто по
чему смо препознатљиви. Све структуре
запослених у Дому граде подстицајан и
пријатељски амбијент, у ком ученици живе
четири године осећајући се прихваћено,
задовољно и сигурно.

Ако је школовање у престоници ваш
животни план, дођите и уверите се да
традиција одлично иде уз младост, да се
испуњавање школских обавеза може
уклопити са дружењем и забавом и да се у
сигурном окружењу може слободно
развијати!


