МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
КНТЕУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні
педагогічної ради ВТЕК КНТЕУ
«30» вересня 2019 р. (протокол № 11)
ВВЕДЕНО В ДІЮ
Наказ ВТЕК КНТЕУ
від «04» жовтня 2019 р. № 107/01-06
ПОГОДЖЕНО
на засіданні Ради студентського
самоврядування
протокол № 4
18 жовтня 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про огляд – конкурс
«Краща кімната гуртожитку
Вінницького торговельно-економічного коледжу
КНТЕУ»

Вінниця – 2019

1. Загальні положення
Огляд-конкурс «Краща кімната гуртожитку ВТЕК КНТЕУ» спрямований на
дотримання санітарно-побутових умов, естетичного оформлення, збереження
твердого і м’якого інвентарю.
Організатори конкурсу: заступник директора коледжу з виховної роботи,
вихователь, завідувачі гуртожитками та Рада гуртожитку.
Метою огляду-конкурсу є виявлення кращих житлово-побутових умов в
кожній кімнаті та активізація роботи Ради гуртожитку у формуванні здорового
способу життя й активної життєвої позиції студентів.
2. Завдання огляду-конкурсу
 Поліпшення житлово-побутових умов у кожній кімнаті гуртожитку, в
гуртожитках в цілому.
 Поліпшення стану збереження державного майна.
 Створення безпечних умов проживання, навчання й дозвілля студентів.
3. Критерії оцінки огляду-конкурсу
 Естетичне оформлення і відмінний санітарний стан кімнат та секцій.
 Стан збереження майна в кімнатах та місцях загального користування.
 Активна

участь

в громадському житті і культурно-масовій роботі

гуртожитку.
 Дотримання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку.
 Участь проживаючих в благоустрої території біля гуртожитку і утримання її
в належному санітарному стані.
 Кімнати та секції, за результатами перевірок санітарного стану, повинні мати
тільки відмінні оцінки.
4.Порядок проведення огляду-конкурсу

-

Для проведення огляду-конкурсу створюється комісія.

-

Рада гуртожитку зі студентським профспілковим комітетом, Радою

самоврядування готує і подає відповідні матеріали в комісію огляду-конкурсу в
кінці І-го і ІІ –го семестрів поточного навчального року.
-

Комісія в складі членів адміністрації, Ради гуртожитку, представників

студентського профспілкового комітету, Ради самоврядування

розглядають

матеріали й своє рішення подають директору на затвердження.
5. Підбиття підсумків
5.1. Переможці конкурсу на кращу кімнату гуртожитку нагороджуються
Почесними Грамотами, дипломами, матеріально заохочуються.
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