ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування в гуртожитках
Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП
1. Загальні положення
1.1. Основні завдання введення самоврядування в гуртожитку:
розвиток ініціативи, самостійності, організаторських здібностей студентів;
формування почуття взаємодопомоги;
підвищення ролі студентів у поліпшенні житлово-побутових умов, організації побуту і
дозвілля;
- підвищення відповідальності студентів за стан справ у гуртожитку;
- залучення їх до громадсько-корисної праці, розширення і поглиблення
самообслуговування.
1.2. Студентська рада гуртожитку обирається загальними зборами мешканців гуртожитку у
складі голови, заступників голови і членів ради відкритим голосуванням терміном на 1 рік.
1.3. Студентська рада проводить роботу згідно плану роботи, який розглядається на засіданні
студради та погоджується директором коледжу.
1.4. Для виконання поставлених завдань рада організовує робочі сектори: етики та культури
поведінки, здорового способу життя, санітарно-побутового, організації дозвілля, дисципліни та
правопорядку.
2. Обов'язки адміністрації
2.1. Колегіально обговорювати рішення з питань поліпшення умов навчання, побуту, організації
дозвілля мешканців.
2.2.3а поданням ради, за добросовісну працю, активну участь у громадському житті морально і
матеріально заохочувати студентів, проживаючих у гуртожитку.
2.3. Створювати належні матеріально-технічні умови для роботи студради.
3. Обов'язки студентської ради гуртожитку
Рада самоврядування гуртожитку зобов'язується:
3.1. Надавати допомогу коменданту, вихователям у налагодженні належних санітарнопобутових умов для проживання студентів.
3.2. Вносити пропозиції, щодо поліпшення виховної роботи, сприяти в проведенні позакласних
виховних заходів.
3.3. Забезпечити збереження майна гуртожитку.
3.4. Організовувати своєчасний ремонт жилих кімнат, побутових приміщень, місць загального
користування, меблів та інвентаря, організовувати роботу з благоустрою та озеленення
території.
3.5. Організовувати і контролювати чергування студентів, забезпечувати дотримання порядку і
чистоти в жилих кімнатах, побутових приміщеннях.
3.8. Спільно з комендантом гуртожитку і вихователем нести відповідальність за дотримання
проживаючими Правил внутрішнього розпорядку, Правил користування побутовими і газовими
приладами і Правил техніки безпеки.
3.9. Проводити конкурс на кращу кімнату, кращий поверх.
3.10. Вести профілактичну виховну роботу серед проживаючих. Вести боротьбу з

3.11. Безпосередньо і через вихователя інформувати адміністрацію технікум про стан справ у
гуртожитку, про всі випадки порушення дисципліни, порядку і прийнятих заходах щодо їх
усунення.
3.12. Допомагати в організації і роботі клубів за інтересами, розвитку спортивно-масової роботи.
4. Права Студентської ради гуртожитку
4.1 .Проводити збори колективу гуртожитку, засідання ради і робочих комісій запрошенням
представників адміністрації, профкому, вихователів комендантів, приймати колективні рішення.
4.2.3аслуховувати на засіданнях ради інформацію представників адміністрації, профкому,
працівників гуртожитку про проведену роботу з поліпшення житлово-побутових умов і
виховної роботи в гуртожитку, вносити з даних питань пропозиції.
4.3. Ставити на розгляд адміністрацією пропозиції для притягнення то відповідальності
порушників Правил внутрішнього розпорядку, осіб винних у нанесенні збитків, псуванні майна
гуртожитку, крадіжках, порушенні норм моралі, вживанні спиртних напоїв - аж до виселення з
гуртожитку.
4.4. Підводити підсумки змагання, оглядів-конкурсів на кращий поверх, кращу кімнату,
вносити пропозиції щодо матеріального і морального заохочення переможців.
4.5. Спільно з профкомом здійснювати організацію культурного відпочинку студентів.
4.6. Рішення ради самоврядування гуртожитку є обов'язковими для обслуговуючого персоналу,
активу гуртожитку і всіх проживаючих, якщо вони не опротестовані адміністрацією.
4.7. В усіх випадках розбіжностей між студентською радою і громадськими організаціями
останнє рішення виносить адміністрація, а в особливих випадках - адміністрація з попереднім
обговоренням па педраді за участю представників зацікавлених сторін.
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