Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Полтавський коледж нафти і газу

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.директора коледжу
___________Л.П. Шумська
« 29 » серпня 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОГЛЯД–КОНКУРС
НА КРАЩУ СТУДЕНТСЬКУ КІМНАТУ
ГУРТОЖИТКУ

Полтава 2016

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Метою огляду-конкурсу є виявлення кращого досвіду організації житловопобутових умов для проживання, навчання і відпочинку студентської молоді та
активізації органів студентського самоврядування у формуванні здорового
способу життя і активної життєвої позиції молодих громадян України.
1.2 Організатори конкурсу: профспілковий комітет співпрацівників,
профспілковий комітет студентів, заступник директора з виховної роботи,
студрада ПКНГ ПолтНТУ, вихователі гуртожитку.
II. ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ
2.1 Завданнями огляду-конкурсу є:
− поліпшення житлового-побутових умов в студентських гуртожитках, умов

−
−
−

−

для навчання та відпочинку;
покращення стану збереження державного майна;
удосконалення діяльності органів студентського самоврядування;
поширення кращого досвіду роботи,
щодо поліпшення житловопобутових умов та організації самопідготовки і дозвілля студентської
молоді;
стимулювання активної участі студентської молоді в організації побуту,
дозвілля та формування здорового способу життя.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ

3.1 Огляд-конкурс на кращу кімнату проводиться протягом навчального року, а
завершується у травні підбиттям підсумків.
3.2 Огляд-конкурс на кращу кімнату проводиться у два етапи:
− І-ий етап – загальний огляд-конкурс з визначенням кращих кімнат і
акцентуванням уваги на недоліках;
− ІІ-ий етап – визначення кращої кімнати в гуртожитках коледжу,
переможців (травень).
3.3
Для проведення огляду-конкурсу створюється Організаційний комітет,
склад якого затверджується наказом директора.
3.4 Організаційний комітет готує наступні матеріали:
− план роботи Студради гуртожитків;
− протоколи засідань студради гуртожитків;
− помісячні плани виховної роботи в гуртожитках.

3.5 Організаційний комітет проводить оцінку огляду кімнат гуртожитку за
такими критеріями:
− санітарний стан кімнат;

− художньо-естетичне оформлення;
− обладнання та устрій кімнат;
− стан збереження майна в кімнаті;
− дотримання внутрішнього розпорядку;
− підтримання порядку у місцях загального користування.
3.6 У ході огляду-конкурсу Оргкомітет на основі критерій визначає рейтинг
кімнат і встановлює переможців.
IV. КЕРІВНИЦТВО ОГЛЯДОМ-КОНКУРСОМ
Організація та координаційні функції проведення огляду-конкурсу покладаються
на Організаційний комітет огляду-конкурсу на кращу кімнату ПКНГ ПолтНТУ
за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і забезпечення умов для
навчання та організації дозвілля молоді, склад якого затверджується директором.
V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
5.1 Студенти кращих кімнат нагороджуються Почесними грамотами та
подарунками.
5.2 Форми морального та матеріального заохочення переможців оглядуконкурсу на кращу кімнату визначає адміністрація коледжу, профспілковий
комітет студентів ПКНГ ПолтНТУ.

Заступник директора
з виховної роботи

Ю.В.Вербова

Узгоджено:
Голова профспілкового
комітету студентів

В.М. Волинець

Голова студради

М.Л. Крендич

