І. Загальні положення
Метою конкурсу є виявлення та розповсюдження кращого досвіду
організації житлово-побутових умов в кожній кімнаті і в кожному гуртожитку
організації навчання і відпочинку студентської молоді та активізації
діяльності органів студентського самоврядування у формуванні здорового
способу життя і активної життєвої позиції молодих громадян України.
Організатори конкурсу: адміністрація Житомирського агротехнічного
коледжу, профспілковий комітет студентів коледжу та Рада студентського
самоврядування.
II. Завдання конкурсу
Завданням конкурсу є:
- поліпшення житлово-побутових умов у кожній кімнаті студентського
гуртожитку, в гуртожитках в цілому, поліпшення стану збереження
державного майна;
- удосконалення діяльності студентських рад самоврядування гуртожитків;
- поширення
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житлово-побутових умов в кожній кімнаті, на кожному поверсі, у
кожному гуртожитку;
- розповсюдження кращого досвіду організації самопідготовки і дозвілля
студентської молоді та формування здорового способу життя;
- створення безпечних умов проживання, навчання і дозвілля студентської
молоді;
- стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого
дозвілля і в формуванні здорового способу життя.
III. Порядок проведення конкурсу
1. Конкурс проводиться у такій послідовності:
- визначається кращий студентський гуртожиток коледжу;
- визначається краща кімната гуртожитку.
2. Для проведення конкурсу створюється організаційний комітет, склад
якого затверджується наказом директора коледжу.
3. Організаційний комітет сприяє підготовці, проведенню конкурсу та
забезпечує відзначення переможців конкурсу.
4. Для визначення переможців створюється конкурсна комісія зі складу
адміністрації коледжу, студентської Ради самоврядування та
профспілкового комітету коледжу.
5. Журі конкурсу:
5.1. Визначити переможців конкурсу на кращий гуртожиток та І-ІІІ місце
кращих кімнат кожного гуртожитку.
5.2. Проаналізувати стан житлово-побутових умов в гуртожитках коледжу,
пожежної, електро- та газобезпеки, умов для самопідготовки та дозвілля
студентів в гуртожитках.

Критерії оцінювання гуртожитків:
- наявність, якість та естетичне оформлення паспорту гуртожитку;
- наявність в гуртожитку матеріальної бази, яка забезпечує належні
житлові умови та умови для проживання, навчання і відпочинку;
- вестибюль з вітальнею і місцем для чергового по гуртожитку;
- приміщення для занять;
- кімната для відпочинку;
- дошки оголошення та інформації, їх естетичне оформлення,
поновлення матеріалів;
- наявність та якість оформлення «Правил внутрішнього розпорядку в
гуртожитку» і «Положення про гуртожиток»;
- ізолятор, наявність першої медичної допомоги;
- пральня з сушильнею і прасувальною;
- приміщення для зберігання особистих речей, спортивного інвентарю,
інвентарю для прибирання та господарських речей;
- кімната завідувача, вихователя гуртожитку;
- санітарно-гігієнічні приміщення;
- приміщення побутового обслуговування;
- приміщення для заняття спортом та його обладнання;
- організація правильної експлуатації наявної матеріально-технічної
бази гуртожитку і забезпечення її збереження;
- санітарний стан кімнат, ведення екрану санітарного стану кімнат та
поверхів;
- наявність куточку з техніки безпеки;
- наявність і утримання в робочому стані необхідного обладнання та
забезпечення протипожежної безпеки та організація інформованості
студентів з цих питань;
- методичне забезпечення виховної роботи в гуртожитку;
- наявність, естетичність та ефективність інформаційних стендів,
вітрин, стіннівок;
- план роботи ради студентського самоврядування гуртожитку та
протоколи засідань ради;
- журнал реєстрації мешканців гуртожитку;
- облік відвідування гуртожитку сторонніми особами;
- облік проведення інструктажу з ТБ;
- облік чергування в гуртожитку;
- облік мешканців, що лишаються на вихідні, святкові дні;
- правопорушення (міліція);
- нещасні випадки (лікарня).
Критерії оцінювання кімнат:
- стан збереження майна в кімнатах та місцях загального користування;
- паспорт кімнати (укомплектування меблями, інвентарем, заселеність);
- санітарний стан кімнат, ведення екрану санітарного стану кімнат;
- санітарний стан місць загального користування.

5.3. За результатами конкурсу в коледжі організаційний комітет готує і подає
відповідні матеріал для включення до наказу директора для заохочення
переможців по кожній номінації.
IV. Відзначення переможців
1. За результатами конкурсу визначаються I,II,III місце серед кімнат
гуртожитків та І,ІІ,ІІІ місце серед гуртожитків.
2. Переможці конкурсу на кращу кімнату гуртожитку та кращий
гуртожиток заохочуються призами за рішенням організаційного
комітету.
3. Досвід діяльності гуртожитку та окремих кімнат, що за результатами
конкурсу визнано кращими, організаційний комітет коледжу висвітлює
через газету «Крошенка» та інші засоби масової інформації.
Розглянуто та схвалено на засіданні студентським профспілковим
комітетом та студентською Радою коледжу.

