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Положення про огляд – конкурс "Краща кімната гуртожитку"в 

ДНЗ "Ананьївський професійний аграрний ліцей" 

Огляд – конкурс проводять адміністрація ліцею і Рада гуртожитку за 

категорією "Краща кімната поверху" 

МЕТА І ЗАВДАННЯ 

Метою огляду-конкурсу є залучення учнів до покращення  побутових 

умов, виявлення  кращого  досвіду організації житлово-побутових умов 

для проживання, навчання і відпочинку учнівської молоді та активізації 

органів  самоврядування у формуванні здорового способу життя і 

активної життєвої позиції молодих громадян України. 

 

Порядок  проведення  огляду-конкурсу 

 Організаційну роботу з огляду – конкурсу та підведенню підсумків 

здійснює соціально-побутовий сектор Ради гуртожитку під керівництвом 

завідуючої гуртожитком, фельдшера, вихователів. Результати  подаються на 

розгляд загальноліцейного жюрі. 

 Підсумки проводяться щомісяця, за півроку, в цілому за рік і висвітлюються 

на інформаційному стенді в гуртожитку.   

 

Критерії для оцінювання стану житлових кімнат гуртожитку 

Під час огляду  кімнат  слід звернути увагу на: 

o санітарно-гігієнічний стан  кімнати  ( у т. ч. стан постільної білизни, 

наявність предметів особистої гігієни, гігієнічний стан шкарпеток та 

вуличного взуття, наявність кімнатного взуття); 

o організацію правильної експлуатації наявної матеріально-технічної 

бази  кімнати  і забезпечення її збереження (наявність переліку 

матеріальних цінностей); 

o організацію і  здійснення  ремонтів; 

o покращення стану збереження державного майна; 

o наявність плану евакуації, розкладу занять; 

o оформлення, затишок кімнати; 

o участь мешканців кімнати у суспільно-корисній діяльності 

гуртожитку та виховних заходах; 

o дотримання мешканцями кімнати правил проживання та розпорядку 

дня; 

o озеленення кімнати; 



o дотримання мешканцями режиму самопідготовки у встановлений час; 

o наявність зауважень щодо дотримання правил проживання  

мешканцями кімнат згідно "Журналу зауважень" 

 

 

Підведення підсумків 

1. Підсумки огляду-конкурсу « Краща   кімната   гуртожитку » проводяться за 

поданням організаційного комітету: журі обирає  кращу   кімнату  

 гуртожитку .  

Форми морального і матеріального заохочення переможців огляду-конкурсу на 

 кращу   кімнату  гуртожитку у всіх турах визначають адміністрація ліцею та Рада 

гуртожитку, правління учнівського самоврядування  (кімнати переможці 

нагороджуються перехідними відзнаками. Старости кращих кімнат 

нагороджуються почесними грамотами дирекції ліцею за підсумками року). До 

нагородження можуть залучатись спонсори та благодійні фонди. 

2. Досвід діяльності  кімнати - переможниці, що за результатами огляду-

конкурсу визнано  кращою, висвітлюється на інформаційному стенді 

в гуртожитку. 

 

 

Заступник директора  

 з навчально-виховної роботи                                                  Т. М. Поліщук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


