ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
з виховної роботи
____________Вербова Ю.В.
«___» ___________2016 року

План роботи
Студради гуртожитків ПКНГ ПолтНТУ
на 2016-2017 навчальний рік
№
з/п

Заходи

Термін
проведення
І. Організаційна робота
1. Ознайомлення з правилами внутрішнього
Вересень
розпорядку гуртожитку, правами та обов’язками
мешканців гуртожитку.
2. Проведення загальних зборів мешканців
До кінця
гуртожитку з питань прав та обов’язків.
вересня
3. Організація та проведення ремонтних робіт на
Серпень
секціях та кімнатах гуртожитку.
4. Розробити та затвердити план роботи на рік
5. Провести педагогічні спостереження студентів та
зробити записи в журналі роботи.
6. Провести засідання Ради гуртожитків з порядком
денним:
- звіт голів Ради гуртожитків №1, 2;
- вибори голів Ради гуртожитків №1, 2;
- розподіл обов’язків між членами Ради;
- ознайомлення з обов’язками старост
секторів.
7. Робота тренажерного залу для мешканців
гуртожитку
8. Проведення санітарних днів гуртожитках.
9. Проведення конкурсів на кращу кімнату, секцію
«Затишне житло – затишно моїй душі».

Вересень
Протягом
року
Вересень

Постійно
Раз на
тиждень
Раз на рік

10. Вести облік студентів, які залишаються на вихідні
в гуртожитку.
11. Вирішення питання підготовки кімнат до зими.

Постійно

12. Складання графіків чергувань по гуртожитку.

Постійно

13. Проведення інструктажів «Правила проживання в
гуртожитку»
14. Допомога першокурсникам в адаптації до
гуртожитку
15. Проведення інструктажів:
- про заборону паління;
- протипожежна безпека
16. Проведення рейдів-перевірок санітарного стану
секцій та кімнат. Виставлення оцінок в «Екран

Вересень

Жовтень

Відповідальні

Вихователь
гуртожитку, студрада
Вихователь
гуртожитку, студрада
Вихователі, завідуюча
гуртожитком,
студрада
Голова Студради
Вихователі, Студрада
гуртожитків
Заст. директора з
виховної роботи,
голова Студради
коледжу

Вихователі, Студрада
гуртожитків
Вихователі, старости
секцій
Вихователі, студ.
профком, Студрада
коледжу
Голова Студради
Старости гуртожитків
та старости секцій
Старости гуртожитків
та старости секцій
Голова Студради

Вересень –
жовтень
Вересень

Мешканці
старшокурсники
Завідувач гуртожитку,
старости гуртожитків

Протягом
року

Старости гуртожитків,
вихователі

чистоти»
17. Засідання студради гуртожитку
18. Обновити стенди в інформаційному куточку

1 раз на
місяць
Жовтень

19. Вечір-диспут «Наше проживання в гуртожитку в І
півріччі навчального року»

Грудень

20. Робота студради гуртожитку в ІІ півріччі.
Проведення загальних зборів мешканців
21. Виконання закону «Про заборону паління»

Лютий

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
1.

Постійно

ІІ. Морально-етичне виховання
Тематичний діалог «Моральна чистота стосунків
Жовтень
між юнаками та дівчатами»
Година спілкування «Алкоголізм – руйнівник
Постійно
підростаючого покоління»
Організація та проведення зустрічей з психологом. Протягом
року
Організувати та провести диспут на тему «Курити Березень
чи ні?»
Організація та проведення бесіди «Етика
Вересень
спілкування і культура мови»
Провести бесіду на тему: «Годинник смерті. Чим
страждають люди, які вживають нікотин?»
Бесіда на тему «Вплив алкогольних напоїв на
молодий організм»

Листопад
Жовтень

Бесіда на тему «Як раціонально використовувати
Квітень
свій бюджет»
Оформлення фото стенду у гуртожитку після
Протягом
проведення виховних розважальних, культурнороку
масових заходів.
ІІІ. Організація культурно-масової роботи
Організація та проведення вечору відпочинку до
Грудень
Нового року
Проводити тематичні та музичні вечори, вечори
Протягом
народного фольклору і пісні
року
Випуск газети до Дня Студента
Листопад
Тематичний вечір до Дня Святого Валентина.
Лютий
Проведення конкурсу на кращу валентинку
Тематичний вечір «Квітнева усмішка» до Дня
Квітень
сміху
ІV. Трудове виховання
Проводити суботники з прибирання закріплених
За потреби
територій
Ремонт у кімнатах гуртожитку

Серпень
VІ. Правове виховання
Проводити зустрічі з працівниками поліції,
Протягом
медичними працівниками, ветеранами війни та
року
праці і т. д.

Старости гуртожитків,
вихователі
Голова студради,
старости секцій
Вихователі, студ.
профком, Студрада
коледжу та старости
гуртожитків
Завідувач гуртожитку,
старости гуртожитків
Вихователі, старости
гуртожитків
Голова Студради,
вихователі
Вихователі, старости
гуртожитків
Старости гуртожитків
Старости гуртожитків
та старости секцій
Старости гуртожитків
та старости секцій,
вихователі
Старости гуртожитків
Старости гуртожитків
та старости секцій,
вихователі
Вихователі, старости
гуртожитків
Старости секцій

Вихователі, старости
гуртожитків
Вихователі, старости
гуртожитків
Старости гуртожитків
та секцій
Вихователі, старости
гуртожитків
Вихователі, старости
гуртожитків
Завідувач гуртожитку,
Рада гуртожитків,
вихователі
Студенти гуртожитку
Вихователі

2.

3.

4.
1.

2.

3.
4.
5.

1.

2.

3.

Студентів, які порушують правила проживання в
гуртожитку, викликати на засідання комісії з
профілактики правопорушень.
Рейд-перевірка по виявленню правопорушень

За
необхідності

Вихователі, Рада

Протягом
року

Голова Студради
коледжу та старости
гуртожитків
Вихователі, Рада

Вечір-диспут «Від чарки до злочину – один крок»
Вересень
V. Національно-патріотичне виховання
Організація та проведення інтелектуальної
Лютий
вікторини «Що? Де? Коли?» серед гуртожитків 1,
2, 3 та 4.
Вивчення історії рідного краю та народу (історії
Протягом
місцевості, звичаї, обряди) в розповідях та
року
документах з місць проживання студентів
гуртожитків.
Тематичний вечір «Через роки, через віки –
Травень
пам’ятайте!» до Дня Перемоги.
Провести зустріч з воїнами-інтернаціоналістами
Лютий
Підготовка та проведення виховної години,
Листопад
присвяченої Дню пам’яті жертвам голодомору
«Трагічні сторінки українського народу 1932-1933
рр.»
VІ. Фізичне виховання
Профілактичні бесіди з приводу інфекційних
Грудень
захворювань в гуртожитку
Підготувати і провести турніри з:
шахів;
шашок;
настільного тенісу;
футболу.
Пропаганда фізкультури та спорту

Протягом
року

Протягом
року

Голова студради
гуртожитків
Вихователі, Рада

Вихователі, актив
гуртожитків
Старости гуртожитків
та секцій
Вихователі, актив
гуртожитків

Старости гуртожитків
та старости секцій,
вихователі
Вихователі,
спортивний сектор

Студенти-спортсмени,
які проживають в
гуртожитку

Староста гуртожитку №1

___________________________

Староста гуртожитку №2

___________________________

