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Річний 

план Ради гуртожитку 

на 2020-2021 навчальний рік 
 

Мета: Залучення здобувачів освіти до управління гуртожитком, вивчення і 

формування громадської думки, сприяння соціально-психологічної адаптації здобувачів 

освіти, створення умов для їх самореалізації та покращення побутових умов мешкання, 

захист прав здобувачів освіти. 

 

Основні напрямки діяльності  Ради гуртожитку: 
-  Участь у формуванні колективу та системи учнівського самоврядування,  в 

організації і проведенні виховної роботи з тими, що проживають в  гуртожитку.     

-  Створення в гуртожитку найкращих умов для мешкання, самостійних   занять, 

побуту і відпочинку здобувачів освіти.       

-  Організація відпочинку і дозвілля здобувачів освіти.       

- Соціально-правова підтримка тих, що проживають в гуртожитку.      

- Проведення огляду-конкурсу «Краща кімната гуртожитку».  

     

№  

з/п 

                  Зміст  Термін                        

виконання 

Відповідальний 

1. Організаційно-масова робота 

1. Загальні збори проживаючих у 

гуртожитку 

вересень, 

січень 

Вихователь, 

голова комісії 

гуртожитку, 

комендант 

2. Вибори голови комісії гуртожитку 

та відповідальних за сектори 

вересень Вихователь, мешканці 

гуртожитку 

3. Засідання ради гуртожитку один раз на 

місяць 

Вихователь, 

голова ради 

гуртожитку 

4. Засідання секторів один раз на 

місяць 

Вихователь, 

голова ради 

гуртожитку 

5. Спільні засідання ради гуртожитку і 

штабу профілактики 

 

за потребою 

Вихователь, 

голова комісії 

гуртожитку, 

голова штабу 

профілактики 

2. Організація побуту 

1. Проведення огляду-конкурсу 

«Краща кімната гуртожитку» 

згідно Наказу та Положення «Про 

проведення огляду-конкурсу 

Протягом року 

 

Вихователь, 

голова комісії 

гуртожитку, 

голова житлово-



«Краща кімната гуртожитку» побутового сектору 

 

2. Рейди-перевірки дотримання 

здобувачами освіти санітарного 

стану кімнат 

щоденно Вихователь, 

голова комісії 

дисципліни і порядку, 

старші по поверху 

3. Організація генеральних прибирань 

кімнат «Чистих серед» 

кожна середа Вихователь, 

голова комісії 

дисципліни і порядку, 

старші по поверху 

4. Естетичне оформлення холу та 

кімнат відпочинку 

Протягом року голова комісії 

дисципліни і порядку  

5. Підготовка до осінньо-зимового 

сезону 

Жовтень голова комісії 

дисципліни і порядку 

6. Генеральне прибирання прилеглої 

до гуртожитку території 

Кожен четвер 

та за потребою 

голова комісії 

дисципліни і порядку  

3. Інформаційна робота 

1. Випуск святкових стіннівок  Згідно 

календаря 

знаменних та 

пам’ятних дат 

Вихователь, 

голова ради 

гуртожитку, 

Комісія з питань 

культури та довкілля   

2. Цикл бесід: 

- Захист України - обов’язок 

громадянина; 

-дотримання правил дорожнього 

руху під час поїздок додому; 

-шкідливість вживання алкоголю, 

наркотичних засобів та 

тютюнопаління; 

-санітарно-гігієнічні вимоги до 

здобувачів освіти; 

-правила поведінки біля водоймищ 

в осінньо-зимовий період; 

-правила поведінки під час зимових 

канікул; 

-дотримання правил безпеки під час 

літніх канікул. 

Протягом року Вихователь, 

Голова комісії 

гуртожитку. 

 

3. Випуск інформаційних буклетів 

щодо здорового способу життя, 

Конкурс малюнків на дану тематику 

Листопад, 

 

 

Квітень 

Вихователь, 

голова ради 

гуртожитку, 

комісія з питань 

культури та довкілля   

4. Організація дозвілля 

1. Проведення дискотек протягом року Вихователь, 

комісія з питань 

культури та довкілля   

2. Приймати участь у  гуртках 

художньої самодіяльності, 

технічної творчості та спортивних 

секціях  

протягом року Вихователь, 

комісія з питань 

культури та довкілля   

3. Організація свят:  Вихователь, 



- «Барви золотої осені»; 

- «Новорічний карнавал» 

- «День закоханих»; 

- «Весняний вернісаж» 

жовтень 

грудень 

лютий 

травень 

комісія з питань 

культури та довкілля   

4. Провести бесіду за круглим столом 

та чашкою чаю  «Давай 

товаришувати» 

перший 

семестр 

Вихователь, 

комісія з питань 

культури та довкілля   

5. Організувати та провести годину 

спілкування «Навчись поважати 

людей» 

другий семестр Вихователь, 

Комісія дисципліни і 

паорядку 

6. Проводити бесіди та тематичні 

вечори  

згідно 

календаря 

знаменних та 

пам’ятних дат 

Вихователь, 

голова комісії 

гуртожитку. 

                      5. Спортивно-оздоровча  робота 

1. Приймати участь у спортивних 

секціях: футбол, волейбол, важка 

атлетика, настільний теніс. 

 

Згідно 

окремого 

графіку 

Вихователь, 

голова комісії з питань 

спорту, екології та 

здорового способу 

життя 

2. Приймати участь у шашечно-

шахових турнірах 

Кожного 

кварталу 

Вихователь, 

голова комісії з питань 

спорту, екології та 

здорового способу 

життя 

3. Приймати участь у тенісних 

турнірах 

Кожного 

кварталу 

Вихователь, 

голова комісії з питань 

спорту, екології та 

здорового способу 

життя 

4. Приймати участь у святі «День 

здоров’я» 

Вересень Вихователь, 

голова комісії з питань 

спорту, екології та 

здорового способу 

життя 

5. Приймати участь у святі «Козацькі 

розваги» 

Жовтень Вихователь, 

голова комісії з питань 

спорту, екології та 

здорового способу 

життя 

6. Приймати участь у змаганнях з 

волейболу 

Грудень Вихователь, 

голова комісії з питань 

спорту, екології та 

здорового способу 

життя 

7. Приймати участь у Спортивних 

конкурсах «Нумо, хлопці!», «Нумо, 

дівчата!» 

 

 

Лютий 

Березень 

Вихователь, 

голова комісії з питань 

спорту, екології та 

здорового способу 

життя 

8. Організувати та провести бесіди на  Вихователь, 



тему «Курити чи ні?», «Пити чи 

ні?» 

І півріччя 

ІІ півріччя 

комісія дисципліни і 

порядку  

 
       Голова ради гуртожитку          


