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ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку гуртожитку
ДПТНЗ“ Криворізького центру професійної освіти 

робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу”

І. Загальні положення

1.1. Вселення здобувачів освіти, слухачів, в окремих випадках, працівників 
ПТНЗ, інших осіб в гуртожиток (надалі - мешканці) здійснюється за наказом 
директора або договором найму відповідно до поданих заяв.

1.2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто надати паспорт чи 
свідоцтво про народження коменданту. їй повинен бути наданий інструктаж з 
безпеки життєдіяльності при експлуатації електропобутових приладів, побутової 
радіо- і телеапаратури, пожежної та електробезпеки, вона повинна знати 
правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, правила проживання в 
гуртожитку, ознайомитись із встановленим порядком користування особистими 
електропобутовими приладами, а також порядком виселення з гуртожитку. 
Інструктаж здійснюється комендантом гуртожитку.

1.4. Мешканці гуртожитку можуть бути у разі необхідності тимчасово 
переселені до іншої кімнати без погіршення житлових умов.

1.5. Після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на 
проживання в гуртожитку учень зобов’язаний здати майно гуртожитку, що 
перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з 
гуртожитку в двотижневий термін.

При виїзді з кімнати мешканець зобов’язаний звільнити і здати кімнату 
коменданту в належному технічному і санітарному стані. Заселення в кімнату і 
звільнення з кімнати відбувається в світловий період доби (з 08:15 до 16:45 год.) 
в робочі дні (понеділок - п’ятниця) в присутності коменданта гуртожитку з 
оформленням відповідного Акту приймання-передавання.

В разі дострокового виселення з кімнати мешканець повідомляє про виселення, 
та зобов’язаний у двотижневий термін звільнити кімнату та повернути в 
належному стані майно.



II. Умови проживання

2.1.Опис майна і речей загального користування в кімнаті підписується 
мешканцем і зберігається у коменданта. Майно для особистого користування, а 
також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту 
відповідальність.

2.2. Вхід до гуртожитку дозволяється:

- учням-мешканцям гуртожитку до 19.00 години ( у зимовий період), до 20.00 ( у 
літній період), після 21.00 години вхід дозволяється у виключних випадках за 
заздалегідь виданим письмовим дозволом заступника директора з виховної 
роботи або директором навчального закладу;

- гостям тільки у позаурочний час з 08.00 до 19.00 години.

При вході до гуртожитку відвідувачі надають черговій заяву, підписану 
директором чи його заступником, документ, що посвідчує особу, і реєструються 
в книзі відвідувачів. Мешканець зобов’язаний особисто зустріти гостя при вході 
і провести його при залишенні гуртожитку. Відповідальність за своєчасне 
залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього 
розпорядку несуть мешканці, які запросили вищезгаданих осіб.

2.3. Позаурочні виховні, культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються за 
планом і закінчуються до 19.00. З 21.00 до 7.00 в гуртожитку повинна 
дотримуватися тиша.

2.4. Мешканці гуртожитку не повинні прати білизну, чистити одяг і взуття в 
житлових кімнатах, для цього обладнані побутові кімнати. На стінах, шафах, 
інших меблях не дозволяється наклеювати або прибивати об’яви, фотографії, 
плакати, малюнки та інше.

III. Порядок денний для учнів в гуртожитку навчального закладу

1. Підйом, зарядка
2. Ранковий туалет, прибирання кімнат, секцій
3. Сніданок
4. Навчальні заняття
5. Заняття в гуртках, секціях
6. Самопідготовка до занять
7. Вечеря
8. Вечірня перевірка та санітарна година
9. Час дозвілля
10. Відбій

6.30 - 6.45 
6.45 - 7.20 
7.20 - 7.55 
8.15-16.00
15.30- 18.30 
16.00-17.00
18.30- 19.00 
19.00 - 20.00 
20.00-22.00

22.00



IV. Заохочення та стягнення щодо мешканців гуртожитку

4.1. За активну участь в огляді-конкурсі «Краща кімната в гуртожитку», у 
культурно—масових заходах, роботі з покращення умов проживання і 
побутового обслуговування учні заохочуються:

- оголошенням подяки;

- нагородженням пам’ятними подарунками;

- нагородженням грошовою премією.

4.2.Окремі кімнати в гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим 
обладнанням та інвентарем, не передбаченим «Типовими нормами обладнання 
гуртожитків».

4.3.3а порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в 
гуртожитку на учнів накладаються стягнення:

- зауваження;

- догана;

- сувора догана;

- не поселення в гуртожиток на наступний рік;

- виселення з гуртожитку;

- відрахування з навчального закладу.

4.4. Виселення з гуртожитку мешканців відбувається у випадку порушення ними 
Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, Правил проживання в гуртожитку, 
Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими 
територіями, наказів і розпоряджень керівництва навчального закладу.


