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Інформація
Курахівського професійного ліцею про гуртожпток здобувачів освіти

Згідно із договором оренди № 28 від О І .О 1.2011 року навчальний заклад займає площу 533, 1
м2 для розміщення іногородніх учнів ( 0,5 піа'їзда).

Юридична адреса гуртожитку: місто Курахове, вулиця Побєди, 22.
Гуртожиток Курахівського професійного ліцею розташований в п'ятиповерховому будинку,

збудованому за типовим проектом 1970 року. Будинок цегляний, трьохпід'їздний. Будинок з
централізованим опаленням, коридорної системи, але покращеного планування ( 3 окремими
санвузлами в кімнатах). Житлові кімнати різнопланові, розраховані на 2-х, 3-х і 4-х мешканців).

Гуртожиток укомплектований всім необхідним для створення сприятливих умов проживання:
> холодильники для загального та інпивідуальпого користування в кімнатах;
> телевізор в кімнаті відпочинку;
> пральна машина-автомат для прання білизни.;
> електроплитки для приготування їжі (на загальній кухні).

В гуртожитку створені сприятливі побутові умови для проживання учнів - найважливіша
передумова успішної роботи з розвитку самостійності, господарчих навичок учнів. Кімнати учні
прибирають самостійно. Контролюють прибирання члени ради гуртожитку, комендант. Результати
огляду санітарного стану кімнат виносяться на «Екран санітарного стану». Кімнати загального
користування прибирає прибиральниця .. Згідно плану роботи гуртожитку проводиться огляд
конкурс на кращу кімнаті Крім житлових кімнат, є «окремі служби» для нормальної
життєдіяльності:

> кімната відпочинку;
> кімната дня самопідготовки:
>, кухня;
> душова кімната;

· > гігієнічна кімната;
> ізолятор.

Обов'язковими умовами нормального побуту учнів є дотримання "Правил проживання учнів
у гуртожитку» та «Розпорядку дня».

Кімнати повністю укомплектовані:
> стільцями; ·
> столами;
> тумбочками;
> шафами;
> ліжками;
> матрацами та постільною білизною.

Харчування учнів організоване як індивідуальне (кожен готує на загальній. кухні сам), та
частіше учні готують їжу кімнатою (по 2-3 учні).

В гуртожитку є аптечка, яка забезпечена необхідними лікарськими препаратами для надання
першої медичної допомоги.

Переважна більшість здобувачів освіти, які навчаються у Курахівському професійному ліцеї -
іногородні. Без сумніву для багатьох із них учнівський гуртожиток в роки навчання стає не просто
місцем проживання, а другою домівкою. Звісно, не менш вагомим чинником, ніж навчально
виховний процес, який зумовлює підготовку висококваліфікованих робітників, виховання



розвиненої свідомої особистості громадяципа с забезпечення належних соціально-побутових умов
проживання, навчання, змістовного відпочинку і дозвілля здобувачів у гуртожитках.

З метою організації сприятливих умов духовного і фізичного розвитку учнів, розкритгя їхнього
творчого потенціалу та особистої самореалізації в гуртожитках розробляються та затверджуються
плани виховної роботи на навчальний рік. Робота в гуртожитку планується згідно з вимогами
Державної національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Національної програми
«Діти України», Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти.

Олена ЧОРНА
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