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Положення 

про учнівську Раду гуртожитку Свалявського  

професійного будівельного ліцею 

 

Учнівська Рада гуртожитку створюється для залучення учнівського 

активу до участі у виховній, культурно-масовій, спортивній, суспільно-

корисній роботі та в заходах по покращенню побутових умов гуртожитку. 

Рада є громадським органом учнівського самоврядування, обирається 

відкритим голосуванням на загальних зборах мешканців гуртожитку терміном 

на один навчальний рік. 

Планування та організаційна діяльність учнівської Ради гуртожитку 

здійснюється під керівництвом заступника директора з навчально-виховної 

роботи та вихователів гуртожитку. 

Рада діє та спрямовує роботу учнівського колективу на формування 

здорового способу життя, розвитку навичок самоврядування, виховання в 

членів колективу патріотизму, любові та поваги до праці, навчання, естетичних 

смаків.  

Структура учнівської Ради гуртожитку  складає вісім секторів: 

навчальний, героїко-патріотичний, охорони порядку, прес-центр, 

господарський, санітарно-гігієнічний,  культмасовий, фізкультури і здоров’я, 

які діють на чолі з головою Ради гуртожитку та старостатом. Кожен сектор має 

певні функціональні обов’язки, періодично звітує перед Радою про виконані 

заходи, виходить з пропозиціями щодо покращення життя учнів у гуртожитку. 

До складу Ради гуртожитку обираються учні, які мають середній бал 

успішності не нижчий «7», спортсмени, відмінники навчання. 

Засідання учнівської Ради проводяться щомісяця згідно окремого плану 

роботи. Зміст основних заходів включає:  

- організація та проведення лекцій, бесід, зустрічей; 

- контроль за відвідуванням учнями теоретичних занять та виробничої 

практики, проведенням самопідготовки до занять; 

- проведення рейдів-перевірок санітарного стану житлових кімнат та 

приміщень загального користування, визначення кращої кімнати 

гуртожитку; 

- організація трудових десантів, заходів по благоустрою прилеглої до 

гуртожитку території; 

- проведення заходів відпочинку і дозвілля учнів; 

- контроль за дотриманням мешканцями гуртожитку Правил 

внутрішнього розпорядку, правил з техніки безпеки, охорони здоров’я 

та пожежної безпеки; 

   

  



Права членів учнівської Ради гуртожитку: 

 

- робити запити та одержувати від адміністрації училища, класних 

керівників, майстрів виробничого навчання інформацію та допомогу з 

питань виховання учнів та покращення житлово-побутових умов; 

 

- брати участь в загально училищних лінійках, нарадах, виносити власні 

пропозиції щодо покращення умов проживання учнів у гуртожитку; 

 

- розглядати персональні справи учнів з питань порушень правил 

внутрішнього розпорядку; 

 

- вирішувати поточні питання; 

 

 

-  виносити клопотання перед дирекцією училища питання преміювання 

активних учасників позаурочної роботи в  гуртожитку чи надання 

матеріальної допомоги учням з малозабезпечених сімей.  

 

 

 

 

 

 
 


