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СТАТУТ  ГУРТОЖИТКУ 

 

Права та обов’язки учнів, які проживають  

у гуртожитку Свалявського  професійного будівельного ліцею 

 

1. Учні мають право: 

1.1 Користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням, 

інвентарем гуртожитку і комунально-побутовими послугами. Вимагати своєчасної 

зміни постільної білизни, обладнання та іншого інвентарю, який зносився, відслужив 

свій термін. 

1.2 Вибирати раду гуртожитку і бути обраним до її складу. 

1.3 Брати участь у культурно-масовій та спортивній роботі, в обговоренні питань 

організації побуту в гуртожитку і вносити свої пропозиції.  

1.4 Брати участь через раду гуртожитку у вирішенні питань, пов’язаних з покращанням 

житлово-побутових умов, організацією роботи гуртожитку і дозвілля, роботи 

обслуговуючого персоналу та ін.  

1.5 Брати участь у організації культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності в 

гуртожитку і вносити свої пропозиції з покращання цієї роботи.  

1.6 Звертатися зі скаргами до керівництва ліцею на роботу обслуговуючого персоналу та 

житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про гуртожиток, 

нормам обладнання та утримання гуртожитку. 

 

2. Учні зобов’язані: 

2.1 Знати і виконувати правила внутрішнього розпорядку. 

2.2 Відповідально ставитися до збереження приміщення, обладнання та інвентарю; 

відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з чинним 

законодавством. 

2.3 Дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального 

користування, проводити їх своєчасне прибирання, брати участь у всіх видах робіт, 

пов’язаних з самообслуговуванням. 

2.4 Економно використовувати електроенергію, газ та воду.  

2.5 Брати участь у заходах щодо благоустрою, озеленення території, спорудження 

спортивних майданчиків, ремонту інвентарю, приміщення, та інших видах 

самообслуговування. 

2.6 Додержуватись правил пожежної безпеки при користуванні електричними та газовими 

приладами. 

2.7 Не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткових 

електрообігрівальних приладів. 

2.8 При залишенні приміщень вимикати освітлення, електронну апаратуру (телевізори, 

магнітофони та ін.), зачиняти вікна та двері, здавати ключі від кімнат черговому 

вахтеру; повідомити про від’їзд вихователя. 



2.9 Повертатися у гуртожиток не пізніше часу, встановленого розпорядком дня — 21:00. 

Вихователь перевіряє  наявність учнів, про їх відсутність доповідає дирекції. 

2.10 При залишенні гуртожитку на тривалий час (більш 1-го тижня), а також при виїзді на 

канікули або практику за межі міста, письмово попередити про це вихователя, 

одержане майно і ключі від кімнати здати коменданту гуртожитку, а особисті речі — 

до камери схову. За пропажу незданих речей адміністрація відповідальності не несе. 

2.11 По закінченні навчання або при достроковому позбавленні права на проживання 

виїхати з гуртожитку у двотижневий термін, оформити необхідні документи про 

вибуття в паспортній службі, військоматі (юнакам). 

 

3. Мешканцям гуртожитку забороняється: 

3.1 Самовільно переселятись з однієї кімнати до іншої. 

3.2 Переносити інвентар з однієї кімнати в іншу та виносити речі з гуртожитку без 

дозволу коменданта. Самочинно проводити переобладнання та перепланування в 

будь-яких приміщеннях гуртожитку.  

3.3 Проводити переробку та ремонт електроустаткування; без дозволу адміністрації 

гуртожитку вмикати унормовані електропобутові прилади, а не унормоване 

електрообігрівальне обладнання вмикати категорично забороняється. 

3.4 Грати в азартні ігри, розпивати спиртні напої, палити, приходити в нетверезому стані. 

3.5 Зберігати в житлових приміщеннях або інших місцях легкозаймисті та горючі рідини, 

вибухонебезпечні матеріали та речовини, які засмічують повітря.  

3.6 Запрошувати в гуртожиток сторонніх осіб без дозволу адміністрації гуртожитку та 

залишати їх у приміщенні після 21:00. 

3.7 У період з 22:00 до 6:30 грати на музичних інструментах, вмикати телевізійну та 

аудіоапаратуру. 

3.8 Утримувати в приміщенні гуртожитку тварин. 

3.9 Порушувати без погодження з вихователем гуртожитку, комендантом графік 

чергування. 

4. Заохочення та стягнення щодо мешканців гуртожитку: 

4.1 За активну участь в огляді-конкурсі «Краща кімната гуртожитку», у культурно-

масових заходах, роботі з покращення умов проживання і побутового обслуговування 

мешканці гуртожитку заохочуються: 

— оголошенням подяки; 

— нагородженням пам’ятними подарунками; 

— нагородженням грошовою премією. 

4.2 Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та 

інвентарем, не передбаченим «Типовими нормами обладнання гуртожитків».  

4.3 За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в гуртожитку на 

мешканця накладаються стягнення: 

— зауваження; 

— догана; 

— сувора догана; 

— не поселення в гуртожиток на наступний рік; 

— виселення з гуртожитку; 

— виключення з навчального закладу. 

 

 


