
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Правила для учнів, 

які мешкають у гуртожитку 

 

      1. Знати i суворо дотримуватись, не допускати порушення Статуту 

училища, Положення про гуртожиток, Правил внутрiшнього розпорядку, 

загального порядку. 

2. Дбайливо ставитись до державної власностi — примiщень, 

обладнання, майна гуртожитку, наданого в користування, бережливо та 

економно витрачати електроенергiю i воду. 

3. Дотримуватись правил санiтарiї,  пiдтримувати чистоту й порядок у 

житлових кiмнатах, мiсцях загального користування, на східцях, та територiї 

гуртожитку, правил пожежної безпеки. 

     4. Вхід до гуртожитку дозволяється: 

Для всіх учнів  ВПУ№25 м. Хмельницького до 20.00 год.(у зимовий  

період) та до 21.00 год. ( у літній період). Після 2100 години вхід дозволяється у 

виключних випадках по заздалегідь виданому  письмовому дозволу завідувача 

гуртожитку, вихователями, заступником директора з ВР: 

5. До початку вечірньої перевірки (21год.15хв) перебувати у своїх 

кiмнатах.  

6. Виходячи з кімнати на тривалий період, вимикати світло, зачиняти 

вiкна, закривати крани в умивальниках, здавати ключi вiд кiмнати черговому 

охороннику.  

7. Своєчасно подавати заявку на ремонт електричного i сантехнiчного  

обладнання та меблiв. 



8. Дотримуватись правил технiки безпеки, пожежної безпеки при 

користуваннi електричними приладами. Не встановлювати без дозволу 

додатковi  електроспоживаючi пристрої.  

9. Письмово попереджувати завiдувача гуртожитку про тривале 

перебування (бiльше 3-х днiв) поза межами гуртожитку (під час канікул, 

практики та з інших причин). При цьому здати ключі від кімнати на вахту.   

10.Заподiянi учнями, котрi проживають у гуртожитку, матерiальнi 

збитки, вiдшкодовуються ними особисто, або за рахунок коштiв  батькiв 

(опiкунiв).  

11.  Дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм.  

12. За невиконання обов’язкiв учнів i систематичне порушення Статуту 

навчального закладу, Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, за 

наказом директора порушник покидає  примiщення гуртожитку в 2-тижневий 

термiн. 

 

 

Учням забороняється: 

 самовiльно переселятися з однiєї кiмнати в іншу, або змінювати 

ліжко-місце без дозволу завiдувача гуртожитку; 

 лягати на лiжко у верхньому одязi; 

 користуватися електроплитами та iншими   нагрiвальними 

електроприладами у житлових кімнатах;  

 прати білизну, чистити одяг і взуття в жилих кімнатах;  

 наклеювати або прибивати на стінах і шафах об'яви, розклади, 

фотографії, малюнки та таке інше; 

 створювати шум,  тримати домашніх тварин; 

 приносити й розпивати в гуртожитку спиртнi напої, курити в 

примiщеннi  гуртожитку, з’являтися в гуртожиток у нетверезому 

станi та стані наркотичного сп’яніння. 

 


