
Про наш гуртожиток 
 

Мов веселий вулик бджіл 

Повно тут дівчат і хлопчаків 

Поспішаєм жваво, це наш дім 

Міста досить тут усім. 

 

Є у кожного кімната 

Просто вбрана, не багата 

Ми гуртом все прибираєм 

Про охайність разом дбаєм. 

 

Якщо раптом щось болить 

Медсестра в момент зцілить 

Від хвороб застереже 

Дасть пігулку, вбереже. 

 

Без бібліотеки точно, не прожити! 

Як же книги не любити 

А не вірите, то зазирніть 

І, до речі, книгу поверніть. 

 

Все що є, нам не злічить 

Перший курс все зможе оцінить 

Час не гайте ви дарма 

Бо ліцею кращого нема. 

 

Є кравці і кухарі, і трактористи 

Разом ми – старанні ліцеїсти 

У майбутнє впевнено ідем 

В гуртожитку дружно ми живем.  

Ох, смачний же борщ у нас 

Це -  це супер! Клас! 

Різні каші, чай, компот 

Це ж тобі не бутерброд! 

 

 

Спорт шануємо ми дуже 

З волейболом і футболом дружим 

Там де спорт – весілля, сміх  

Спорт – це радість для усіх. 



 

Щомісяця в нашому ліцеї проводиться 

низка різноманітних заходів, у яких 

пріоритетна увага приділяється саме 

здоровому способу життя. Зокрема вже 

пройшли виховні години на такі теми: 

„Проблемне паління (про заборону 

тютюнопаління на території ліцею)”, 

„Що потрібно знати про алкоголізм”, 

„Здорові звички – здоровий спосіб 

життя”, „Як уберегти себе від СНІДу, 

„Життя і здоров’я–неоцінений скарб”, 

„Токсикоманія і здоров’я”, тощо. Лекції, 

індивідуальні бесіди, демонстрації 

фільмів з учнями дають змогу покласти 

стежку довіри, переконати чи запобігти.  



Для чого світу ти? 
Ніщо ти перед ним. 
Існуєш ти чи ні – примара все і дим. 
Безодні з двох боків буття твого зіяють. 
А поміж ними – ти, ніщо у світі ціле. 
 

Омар Хайям 

 

Повноцінне життя. Яке воно? 
І чи вірно ти використовуєш його? 
У світі багато спокус, які ставлять  
під загрозу здоровий спосіб життя. 
Але ми за –життя! 

за – здоров’я! 
за – здоровий спосіб життя! 
 



МИ ПРОТИ! 
наркоманії 

алкоголізму 
токсикоманії 

паління  
 
Адже це скорочує життя, 

блякнуть фарби, притишуються 
звуки. 

ДАВАЙТЕ ЖИТИ на повну 
силу і радіти хорошому і 
корисному! 



ГУРТОЖИТОК – побудований та зданий в 

експлуатацію у 1973 році. 

В гуртожитку проживають 90-100 учнів ліцею з міст 

і сіл Одеської області. Внутрішній розпорядок 

встановлюється правилами затвердженими  

адміністрацією ліцею, погоджений з учнівським 

самоврядуванням.  

У кожній кімнаті проживають 4 учні, з їх числа 

обирають старосту кімнати, котрий забезпечує 

дотримання в кімнаті правил внутрішнього розпорядку, 

організованості і дисципліни. 

Для підтримки внутрішнього порядку, охорони 

приміщень і майна гуртожитку з числа учнів 

призначаються чергові на поверхах. 

Медичне обслуговування мешканців гуртожитку 

здійснює медичний працівник ліцею. 

В гуртожитку є: 
- кімнати для проведення виховної і культурно-масової роботи, 
перегляду телепередач; 

- спальні приміщення для проживання; 
- кімнати для адміністрації гуртожитку; 
- склади для зберігання майна гуртожитку; 
- склад для зберігання особливих речей мешканців; 
- побутові кімнати; 
- кімнати для умивання (гаряча і холодна вода постійно); 
- туалети; 
- пральня;кімнати для чищення взуття; 
- ізолятор. 

Біля гуртожитку обладнано комплексний 
спортивний майданчик. 

В гуртожитку розміщено приміщення бібліотеки, 
комп’ютерний кабінет. 


