ПЛАН
роботи студентської ради гуртожитку
ВП «Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
на 2017-2018 н.р.

1

Організація
гуртожитку

2

Обговорення та затверждення плану роботи

3

Робота зі студентським активом

4

Засідання студентської ради гуртожитку

5

Звіт студентської ради гуртожитку за 2017-2018
н.р.
Контроль за чергуванням у кімнатах, квартирах
відповідно до графіків чергування

6

роботи

1. Організаційна робота
студентської
ради
серпень
серпень
протягом
року
щомісяця
травень
постійно

7
Виконання закону «Про заборону паління»
8
9
10

1
2

3
1
2

постійно

Перевірка
стану
виконання
правил
щомісяця
протипожежної безпеки
Проведення інструктажів з ТБ та протидії один раз
тероризму
на семестр
Робота кімнати самопідготовки
постійно
РОБОТА СЕКТОРІВ
2. Сектор фізкультури та спорту
Популяризація здорового способу життя серед
постійно
студентів
Проведення
спортивних
змагань
серед
мешканців гуртожитку:
вересень- футбол (хлопці);
жовтень,
- футбол (дівчата);
квітень- волейбол;
травень
- баскетбол.
Шаховий турнір серед дівчат та хлопців
березень
3. Культурно-масовий сектор
Вечір відпочинку: «Давайте познайомимося»
вересень
Організація
та
проведення
конкурсу
жовтень
«Фітовітальня»

вихователь,
актив студради
вихователь,
актив студради
вихователь
голова та актив
студради
голова та актив
студради
старости
квартир
вихователь,
старости
квартир,
студрада
вихователь,
комендант
вихователь,
інженер з ОП
вихователь

сектор ФК та
спорту
Чернишов С.
Руденко О.
Коваленко А.
Руденко О.
Глотова Л.
Бухтіярова Ю.

3

Зустріч з членами клубу бардівської пісні

листопад

4

Новорічне шоу «Повір у мрію»

грудень

5

Організація та проведення заходу «Коляд,
січень
коляд, колядниця»
ІПГ «Єдина. Неповторна. Найрідніша»
березень
Участь у заходах, присвячених Дню пам’яті та
травень
примирення
4. Сектор санітарії та гігієни
Рейд-перевірка санітарного стану кімнат
щосереди
Зустріч мешканців гуртожитку з медичним
працівником на тему: «Особиста гігієна та жовтень
здоровий спосіб життя – фундамент здоров'я»
Зустріч мешканців гуртожитку з медичним
березень
працівником на тему: «Викрадачі здоров’я»
5. Трудовий сектор
вересеньжовтень,
Проведення трудових десантів
квітеньтравень
Організація та проведення акції «Озеленимо
березень
наш дім»

6
7

1
2

3

1

2

Голова студради гуртожитку

Соломко С.В.,
Глотова Л.
вихователь,
члени сектора
Кравцова Д.
члени студради
вихователь,
члени студради
Александрова К.
Володько Д.
Камінецька Л.

Гапотченко А.
Старости
квартир

Л.Климаш

