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НАКАЗ

01 й0/9 М. Суми № Ш -РА/
Про затвердження 
та уведення в дію 
Положення про 
гуртожиток

Відповідно до Примірного положення про користування гуртожитками, 
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 20 червня 2018 р. 
№ 498, з метою визначення чіткого порядку користування гуртожитком, закладу 
освіти,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та увести в дію Положення про гуртожиток 
КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 
обдарованих дітей» (додається).

2. Заступнику директора з виховної роботи Парфенюк Л.О. ознайомити 
мешканців гуртожитку та працівників закладу освіти з Положенням та 
забезпечити його виконання.

3. Методисту Юхно Н.І. розмістити Положення про гуртожиток КЗСОР 
«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих 
дітей» на офіційному веб-сайті закладу освіти (розділ «Гуртожиток»).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор І* ПЄСОЦЬКА

Наталія Юхно

mailto:ssogi@ukr.net


ПОГОДЖЕНО
Голова профспілкового комітету 
КЗСОР «Сумська обласна 
гімназія-інтернат для талановитих 
та творчо обдарованих дітей» 
протокол № від Р .сФ'і9

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ КЗСОР «Сумська обласна 
гімназія-інтернат для талановитих 
та творчо обдарованих дітей»
оі ш т  ^  ш. ■ МИ

ПОЛОЖЕННЯ
про гуртожиток КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат 

для талановитих та творчо обдарованих дітей»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Положення про гуртожиток (далі -  Положення) розроблено на основі Примірного 
положення про користування гуртожитками (Постанова Кабінету міністрів України від 20 
червня 2018 р. № 498), Інструкції з охорони праці, Єдиних вимог до учнів гімназії.
1.2. Це Положення регламентує функціонування учнівського гуртожитку, визначає порядок 
надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, правила внутрішнього 
розпорядку, користування ним та його утримання.
1.3. Учнівський гуртожиток призначений для проживання на період навчання іногородніх 
здобувачів освіти, а також з міста Суми, за умови наявності вільних місць.
1.4. Учнівський гуртожиток знаходиться в підпорядкуванні закладу освіти.
1.5. У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання, самоосвіти, 
саморозвитку, відпочинку, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення 
повинні відповідати чинним санітарним нормам та правилам утримання гуртожитку.
1.6. Загальне керівництво виховною, культурно-масовою і оздоровчо-спортивною роботою, 
зміцненням та розвитком матеріальної бази, організацією побутового обслуговування 
мешканців покладається на директора закладу освіти, який керує цим процесом через своїх 
заступників, вихователів та інших працівників.
1.7. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється відповідно до Правил 
внутрішнього трудового розпорядку і затверджується директором закладу світи.
1.8. Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, 
затвердженими директором закладу освіти.

2. НАДАННЯ ЖИТЛОВОГО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКУ.
2.1. Поселення учнів у гуртожиток та виселення з нього, умови проживання, права та 
обов'язки визначаються згідно з Положенням про учнівський гуртожиток, що розробляється 
та затверджується закладом освіти у відповідності до Типового положення, із додержанням 
встановлених санітарних норм. Місце проживання надається на період навчання.
2.2. Першочерговим правом заселення в гуртожиток закладу освіти володіють іногородні 
здобувачі освіти. Здобувачі освіти, які проживають в м. Суми, право на поселення мають за 
наявності вільних місць у гуртожитку.
2.3. Поселення у гуртожиток здійснюється заступником директора з виховної роботи на 
підставі поданих батьками здобувачів освіти заяв, за погодженням медичного працівника на 
підставі наказу директора закладу освіти.
2.4. Здобувану освіти, який поселяється в гуртожиток, надають місце для проживання, 
забезпечують необхідним м’яким інвентарем та меблями.
2.5. Батьки здобувана освіти, який поселяється до гуртожитку, повинні бути ознайомлені (під 
підпис) із Положенням про учнівський гуртожиток, інформаційним листом «Про збереження 
матеріально-технічної бази освітнього закладу», інформаційним листом «Про заборону 
деяких продуктів харчування», наказами по закладу «Про призначення відповідальних осіб 
за збереження життя і здоров’я здобувачів освіти та обліку вихованців у закладі освіти», 
«Про правила виходу здобувачів освіти за межі навчального закладу» тощо.
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2.6. При поселенні у гуртожиток та виселенні з нього батьки та здобувані освіти 
знайомляться з матеріальним станом спальних кімнат та інших приміщень, приймають та 
здають їх у належному стані.
2.7. Здобувані освіти проживають у гуртожитку безкоштовно.
2.8. Інструктаж з правил техніки безпеки та протипожежної безпеки для здобувачів освіти 
проводиться в перший день поселення.
2.9. У разі непередбачених обставин та з поважних причин здобувані освіти, які проживають 
у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за погодженням із заступником 
директора з виховної роботи.
2.10. У разі відмови іногородніх здобувачів освіти від проживання у гуртожитку, батьками 
надається заява про відмову від проживання у гуртожитку закладу освіти.

3. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ.
3.1. Приміщення гуртожитку, його обладнання, інвентар, який видається в користування, є 
комунальною власністю. Мешканці гуртожитку, персонал, працівники гуртожитку несуть 
персональну відповідальність за їх збереження.
3.2. Майно для особистого користування передається здобувачам освіти та їх вихователям 
під особисту відповідальність.
3.3. За майно загального користування (кімнат самопідготовки, санітарних кімнат, 
приміщень побутового призначення) відповідальність покладається на закріплених осіб 
(вихователів, помічників вихователів, технічних працівників гуртожитку).
3.4. На кожному поверсі гуртожитку учнівським самоврядуванням закладу освіти обирається 
староста. Вказівки, зауваження старост щодо дотримання правил внутрішнього розпорядку, 
санітарних норм, правил безпеки є обов’язковими для всіх мешканців за погодженням з 
вихователями та помічниками вихователів.
3.5. При залишенні гуртожитку, а також при виїзді на канікулярні, вихідні, святкові дні за 
межі гуртожитку, здобувані освіти письмово попереджають про це класного керівника та 
вихователя класу. Ключі від кімнати здають черговому вихователю гуртожитку.
3.6. Виїзд на канікулярні, святкові та вихідні дні дозволяється:
-  здобувачам освіти 10-11-их класів по заяві батьків (завірена нотаріусом, у сільській раді);
-  здобувачам освіти 8-9-их класів батьки забирають особисто. Батьки можуть надати це 
право іншій особі за довіреністю. У заяві повинні обов’язково вказуватися паспортні дані 
особи, яка довіряє та довіреної особи. За пред’явленням паспорта, довірена особа може 
забрати вихованця з гуртожитку.
3.7. Заміна постільної білизни проводиться згідно з встановленими нормами (один раз на 
десять днів).
3.8. Один раз на тиждень (кожний четвер) у гуртожитку проводиться генерального 
прибирання усіх житлових кімнат та у день заміни постільної білизни.
3.9. З метою внутрішнього контролю за санітарним станом гуртожитку адміністрація та 
медичні працівники 'закладу освіти перевіряють:

• декілька разів на тиждень санітарний стан житлових кімнат гуртожитку;
• щотижня проводить контрольний огляд приміщень, місць загального користування. 

Оцінка кімнати (поверху) складається з трьох складових: санітарний стан кімнати (поверху), 
її благоустрій та дисципліна мешканців.
3.10. Результати контрольного огляду розглядаються на нараді при заступнику директора з 
виховної роботи, де приймаються конкретні рішення щодо порушників або заохочення 
мешканців, які утримують в зразковому стані свої кімнати (поверхи).
3.11. Мешканці гуртожитку дотримуються режиму роботи закладу освіти:
7.00 Підйом
7.00-8.00 Гігієнічні процедури, вологе прибирання спальних кімнат. Підготовка до

навчальних занять
8.00-8.15 
8.30-14.00 
10.10-10.30
14.00-14.30 
14.40-16.00

Перший сніданок 
Навчальні заняття 
Другий сніданок 
Обід
Заняття факультативів, гуртків



16.00-18.00
18.00-18.30 
18.30-20.30 
20.50-21.00
21 .00- 22.00 
22.00

Самопідготовка 
Перша вечеря 
Самопідготовка 
Друга вечеря
Особистий час, гігієнічні процедури 
Нічний сон

3.12. Заїзд здобувачів освіти з канікулярних, святкових та вихідних днів до гуртожитку: з
7.00 до 8.00 у робочі дні, з 7.00 до 19.00 у вихідні дні, до 19.00 у вечірній час.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У 
ГУРТОЖИТКУ.
4.1. Здобувачі освіти, які проживають у гуртожитку, мають право:

• користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового призначення,
обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами;
• вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи в гуртожитку;
• обирати органи учнівського самоврядування гуртожитку і бути обраними до їхнього 

складу;
• через органи учнівського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, 

пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і 
дозвілля;

• звертатись до посадових осіб, відповідальних за стан гуртожитку, щодо усунення 
недоліків у побутовому забезпеченні;

• звертатись зі скаргами про житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам 
Положення про учнівський гуртожиток;

• на захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, 
булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що 
завдають шкоди здоров’ю здобувана освіти;

• на отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особи, яка постраждали 
від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).
4.2. Здобувачі освіти, які проживають у гуртожитку, зобов'язані:

• поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, 
які проживають у гуртожитку, дотримуватися етичних норм;

• знати і чітко дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та денного розпорядку в 
гуртожитку;

• відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, 
довкілля;

• повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно 
здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього 
процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від 
інших осіб;

• використовувати'надану площу та обладнання за призначенням, дбайливо ставитись до 
комунальної власності -  приміщень, обладнання, майна й інвентарю гуртожитку;

• надавати посильну допомогу у ремонті, акуратно ставитись як до свого, так і до чужого 
майна;

• забезпечувати збереження обладнання, майна та інвентарю гуртожитку, своєчасно 
давати заявки на ремонт приміщень, майна, електричного і санітарно-технічного обладнання;

• дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки, не встановлювати без дозволу 
вихователів додаткові електрообігрівальні прилади;

• відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з чинним законодавством;
• дотримуватись чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування, 

проводити їх своєчасне прибирання, брати у всіх видах робіт, пов'язаних із 
самообслуговуванням;

• економно витрачати електроенергію та воду;
• слідкувати за порядком у шафах, тумбочках та на книжкових полицях;
• дотримуватися правил особистої гігієни;
• слідкувати за чистотою та охайністю у своїй кімнаті;



• проводити чергування на поверхах та у місцях загального користування згідно графіка;
• брати участь у благоустрої та озелененні прилеглої до гуртожитку території;
• при залишенні приміщень вимикати освітлення, електронну апаратуру (телевізори, 

комп'ютери та ін.), зачиняти вікна та двері і здавати ключі від кімнат черговому вихователю, 
письмово повідомляти про від'їзд класного керівника та вихователя класу;

• при виїзді на канікули за межі гуртожитку, надавати відомості про стан матеріально- 
технічної бази житлових приміщень класному керівнику та вихователю;

• по закінченні навчання у закладі освіти або при достроковому позбавленні права на 
проживання виїхати з гуртожитку у зазначений термін.
4.3. Здобувачам освіти, які проживають у гуртожитку, забороняється:

• самостійно переселятися з однієї кімнати до іншої;
• проводити самочинно переобладнання та перепланування приміщень;
• переробляти або переносити інвентар, меблі з однієї кімнати до іншої, а також за межі 

гуртожитку, загромаджувати сторонніми предметами сходи, пожежні проходи, запасні 
виходи, коридори;

• зберігати в житлових приміщеннях або інших місцях легкозаймисті та горючі рідини,
вибухонебезпечні матеріали та речовини, які засмічують повітря;
• користуватися електротехнікою, механічними засобами, побутовими приладами без 

дозволу вихователя;
• проводити переробку або ремонт електроустаткування, без дозволу адміністрації 

вмикати унормовані електропобутові прилади, а не унормоване електрообігрівальне 
обладнання вмикати категорично забороняється;

• користуватися в кімнатах електронагрівальними приладами, кип’ятильниками, електро- 
чайниками тощо;

• запрошувати в гуртожиток сторонніх осіб без дозволу адміністрації закладу освіти, 
вихователів та залишати їх у приміщенні;

• влаштовувати здобувачів освіти з інших кімнат у себе в кімнаті на ночівлю;
• входити до гуртожитку під час навчального процесу без дозволу чергового;
• передавати ключі від кімнати стороннім особам;
• наклеювати на стінах і шафах картини, оголошення, розклад тощо;
• використовувати нецензурну лексику;
• грати в азартні ігри;
• брати та використовувати без дозволу чужі речі;
• скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих;
• самостійно проникати на дах будівлі та спускатися до підвалу;
• приносити і вживати спиртні напої, наркотичні речовини, палити у будь-яких 

приміщеннях гуртожитку, з'являтися в гуртожиток в нетверезому стані або стані 
наркотичного сп’яніння;

• зберігати заборонені продукти харчування та медичні препарати);
• у період з 22:00‘до 7:00 порушувати тишу, створювати шум, а також грати на музичних 

інструментах, вмикати-гучно радіотелевізійну, комп'ютерну аудіоапаратуру;
• вмикати голосно музику, яка перевищує чутність кімнати, непокоїти сусідів по кімнаті та 

гуртожитку, запрошувати гостей без згоди на те вихователя класу та сусідів по кімнаті;
• проникати до гуртожитку через вікна та не дозволяти робити це стороннім особам, 

сидіти на підвіконні, радіаторах опалення;
• викидати сміття та різні предмети через вікна;
• утримувати у приміщеннях гуртожитку тварин;
• з метою запобігання випадків харчових отруєнь та кишкових інфекцій забороняється 

принесення, вживання та зберігання на території закладу освіти здобувачами освіти та їх 
батьками, зокрема у гуртожитку:

- будь-яких харчових продуктів домашнього (не промислового) виготовлення;
- кремових кондитерських виробів (тістечка і торти);
- сальтисонів, виробів з м’ясної обрізі, діафрагми; рулетів з м ’якоті голів, кров’яних та 

ліверних ковбас тощо;
- грибів та продуктів (кулінарних виробів), з них приготованих;
- сирокопчених, м ’ясних, гастрономічних виробів та ковбас;



- страв, виготовлених з м’яса, птиці, риби, які не пройшли теплову обробку;
- гострих соусів, кетчупів, майонезів, закусочних консерв, маринованих овочів та 

фруктів;
- кави, тонізуючих, в тому числі енергетичних та слабоалкогольних напоїв, алкоголю;
- газованих напоїв, солодкої води;
- молочних продуктів та морозива на основі рослинних жирів;
- жувальної гумки;
- закусочних консерв;
- чіпсів, сухариків, горіхів з різними смаками, тощо;
- смажених у фритюрі харчових продуктів і виробів;
- супів та макаронних виробів швидкого приготування;

• залишати територію гімназії без дозволу вихователя, класного керівника або чергового 
адміністратора;

• повертатися до гуртожитку пізніше 19.00.
4.4. Обов’язки чергового по кімнаті.
Черговий:

• відповідає за чистоту та охайність у кімнаті протягом усього періоду чергування.
• витирає порох на підвіконні, на полицях та шафах.
• робить вологе прибирання два рази на день (зранку та у вечері).

*

5. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
5.1. Адміністрація закладу освіти зобов'язана:

• вести облік здобувачів освіти, які проживають у гуртожитку;
• інформувати здобувачів освіти, що проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, 

які стосуються їхнього проживання та побуту в гуртожитку;
забезпечувати утримання приміщень і території гуртожитку відповідно до санітарних 
норм;

• укомплектовувати гуртожиток обладнанням, меблями та іншим інвентарем;
• укомплектовувати штати гуртожитку у встановленому порядку обслуговуючим 

персоналом та вихователями, сприяти розвитку учнівського самоврядування з питань 
праці, побуту, відпочинку;

• своєчасно проводити ремонт.
5.2 Керівник закладу освіти, у підпорядкуванні якого знаходиться гуртожиток, несе 
відповідальність за належну експлуатацію й утримання гуртожитку, дотримання в ньому 
встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, 
культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.
5.3. Керівництво закладу освіти спільно з органами учнівського самоврядування та 
первинною профспілковою організацією розглядають суперечності та можливі конфліктні 
ситуації у такій послідовності: черговий по гуртожитку —> вихователь —> заступник 
директора з виховної роботи —> директор.
5.4. Експлуатація гуртожитку здійснюється адміністрацією закладу освіти згідно з правилами 
і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.
5.5. Капітальний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів закладу освіти.
5.6. Поточний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів батьків (за згодою) 
здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, і полягає в систематичному і своєчасному 
проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного 
обладнання й елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по 
усуненню дрібних пошкоджень і недоліків, що з'явилися під час експлуатації, наладки та 
регулювання інженерного обладнання.
5.7. Адміністрація закладу освіти не несе відповідальності за зберігання особистих речей 
здобувачів освіти.

6. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ БАТЬКІВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
6.1. Вхід до гуртожитку в спальні та кімнати самопідготовки батькам (особам, що їх 
замінюють) здобувачів освіти та відвідувачів дозволяється з дозволу адміністрації гімназії в 
присутності класного керівника або вихователя класу.



6.2. У разі пошкодження майна здобувачами освіти, збитки відшкодовуються за рахунок 
батьків (особи, які їх замінюють).

7. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ГУРТОЖИТКУ
7.1. У разі захворювання здобувач освіти звертається до вихователя класу, класного 
керівника, чергового вихователя, чергового адміністратора та до працівників медичного 
пункту.
7.2. У разі захворювання або погіршення здоров’я у нічний час (з 19:00 до 8:00), здобувач 
освіти звертається до вихователя, помічника вихователя.
7.3. Вихователь, помічник вихователя викликає швидку медичну допомогу у разі відсутності 
медичних працівників (з 19:00 до 8:00) та діє відповідно до алгоритму. У разі госпіталізації 
здобувана освіти (з 19:00 до 8:00) вихователь, помічник вихователя повідомляє:

• батьків або особу, що їх замінює, про госпіталізацію здобувана освіти;
• лікаря-педіатра та медичну сестру закладу освіти;
• чергового адміністратора та директора закладу.

7.4. Помічник вихователя інформує (о 8:00 годині) чергового адміністратора, медичну сестру 
про стан здоров’я здобувачів освіти, які проживають у гуртожитку.

8. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ
8.1. За активну участь в культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану 
гуртожитку та прилеглої території здобувачі освіти, які проживають у гуртожитку, можуть 
бути заохочені.
8.2. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на здобувачів освіти, які 
проживають в ньому, накладають такі стягнення:

• зауваження;
• винесення догани включно із занесенням догани в особову справу гімназиста;
• виклик здобувана освіти самого або з батьками на педагогічну раду;
• у разі грубого або неодноразового порушення Правил поведінки здобувачів освіти 

адміністрація закладу освіти має право відмовити щодо поселення в гуртожиток на 
наступний рік;

• виселення з гуртожитку;
• виключення із закладу освіти.

8.3. За появу в нетверезому стані, стані токсичного чи наркотичного сп’яніння, розпивання 
спиртних напоїв, вживання тютюнових, токсичних чи наркотичних речовин в гуртожитку, 
всі винні у цьому підлягають відрахуванню із закладу освіти.
8.4. Здобувачі освіти, які припустилися порушень, визначених даним Положенням, можуть 
бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на 
гімназійному рівні, у разі потреби -  у присутності батьків (осіб що їх замінюють), із 
залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє заклад 
освіти. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції 
установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, 
зокрема -  за поданням директора закладу освіти.
8.5. Заохочення, стягнення на здобувачів освіти, які проживають в гуртожитку, у 
встановленому порядку оголошуються наказом директора навчального закладу за поданням 
заступників директора, класних керівників, вихователів та помічників вихователів.

9.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ГУРТОЖИТКУ
Правила безпеки перед поселенням до гуртожитку:
9.1.Отримати вступний інструктаж про правила безпеки під час проживання в гуртожиткута, 
що включає в себе:

а) правила внутрішнього розпорядку;
б) дисциплінарні вимоги;
в) дотримання санітарно - гігієнічних вимог;
г) електробезпека;
д) пожежна безпека;
е) дії при виникненні аварійної ситуації.



9.2.На дверях кімнати закріплюється список осіб, які в ній проживають. Безконтрольне 
свавільне переселення заборонено.
9.3.На видному місці розміщюється план евакуації, пам'ятка з пожежної безпеки.

10. Вимоги безпеки під час проживання в гуртожитку:
10.1 Обладнання і майно гуртожитку тримати у зразковому стані. При псуванні майна негайно 

доповісти про це коменданту або черговому.
10.2. Підтримувати чистоту й порядок в кімнаті та побутових приміщеннях.
10.3. У гуртожитку не палити, не сидіти на підвіконнях, не звішуватися з відчинених вікон, не 
викидати з вікон сміття та інші речі.
10.4.Не вживати і не зберігати алкогольні напої, наркотичні речовини, лікарські препарати, пожежно -  
та вибухонебезпечні речовини.
10.5. У випадку гострого захворювання терміново повідомити вихователя, коменданта, вахтера, 
звернутися за допомогою в медичний пункт. Викликати вахтеру допомогу по телефону 103.(пункт 7)
10.6. Не вживати та не зберігати продукти (пункт 4.3.)
10.7. Під час вологого прибирання кімнат не ковзати по мокрій підлозі, не з'їжджати на поручнях, 
дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.
10.8. Не запрошувати сторонніх осіб до гуртожитку.
10.9. При користуванні електроенергією:

а) не користуватись несправними розетками, вимикачами. Не намагатися відремонтувати 
електрообладнання самостійно, а негайно повідомити вихователя або коменданта;

б) не користуватися в кімнатах електрообігрівачами, електрокип’ятильниками, електроплитками, 
прасками;

в) приготування та розігрівання їжі проводити в кімнаті для приготування їжі;
г) прасування одягу проводити у спеціально обладнаному місці, використовуючи спеціальну 

підставку під праску;
д) не залишати включені електроприлади без нагляду. Виходячи з приміщення, не забути вимкнути 

лампи освітлення, радіоприймач та інші електроприлади;
е) не прикривати ввімкнені настільні лампи, світильники предметами з горючих матеріалів.

11 .При вітряній погоді і при відсутності проживаючих вікна і кватирки повинні бути зачиненими.
12.При виконанні ремонтних робіт у кімнаті гуртожитку:

а) мити вікна, стоячи на підлозі, а не на підвіконні, не використовувати при цьому меблі;
б) фарбувальні роботи виконувати при постійному провітрюванні;
в) під час ремонту відключати електроенергію.

11. Вимоги безпеки по закінченні терміну проживання в гуртожитку або довгій відсутності:
• прибрати кімнату;
• вимкнути освітлення;
• зачинити вікно та кватирку;
• здати кімнату виховатилю або коменданту гуртожитку.

12. Вимоги безпеки в аварійній ситуації:
12.1. У разі виникнення пожежі в кімнаті:

а) якщо зупинити розповсюдження вогню своїми силами немає змоги, то треба, 
зачинивши вікна, вийти з кімнати, зачинити двері, але не замикати їх;

б) повідомити вихователя, нічного вихователя, коменданта про пожежу;
в) подати сигнал про пожежу — голосом, через сирену гучномовця;
г) негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101;
д) без паніки, не заважаючи іншим, зійти по евакуаційному виходу на І поверх і 

покинути гуртожиток. Місце збору евакуйованих в холоди і непогоду -  фойє навчального 
корпусу, в теплу пору року - перед входом до навчального корпусу.
13.Вимоги безпеки при користуванні електропобутовими приладами у гуртожитку:

13.1. При користуванні мікрохвильовою піччю:
• Перед вмиканням переконатися в тому, що дверцята, ущільнювачі, які герметизують 

піч, стінки печі та шнур живлення неушкоджені.
• Вмикати (вимикати) піч тільки сухими руками.
• При вмиканні печі штепсельна вилка повинна щільно до відказу входити в гнізда 

штепсельної розетки.



- ииш іУ иаіи  іип посуду, що підходить для мікрохвильової печі.
• Не включати піч, коли вона порожня.

' • Не сушити в мікрохвильовій печі одяг.
• Не залишати працюючу піч без нагляду.

Після закінчення роботи вимкнути піч та від'єднати провід живлення від розетки 
електромережі

• Вимикаючи вилку, не можна тягнути за шнур.
• Гарячий посуд брати кухонними прихватами або рукавицями.

Після користування піччю видалити за допомогою вологої ганчірки залишки їжі або 
розлиту рідину

13.2.При користуванні праскою:
• Перед вмиканням переконатися в цільності корпусу та шнура живлення.
• Вмикати й вимикати сухими руками.
• Ставити праску на мармурову або керамічну підставку.

Не залишати ввімкненою в мережу електропраску без нагляду, в разі несправності 
вимкнути.

• Стежити за тим, щоб підошва праски не доторкалась до шнура.
• Вимикати праску лише за вилку.
13.3.При користуванні електрочайником:
• Перед вмиканням переконатися в цільності корпусу та шнура живлення.
• Вмикати (вимикати) із розетки лише сухими руками.
• Заповнювати ємкість водою не нижче нижньої і не вище верхньої зазначених поділок.
• Включати електрочайник можна переконавшись у наявності води у ньому.

При включеному електрочайнику ні в якому разі не дозволяється доливати воду.
• Обережно поводитися з гарячою водою.
13.4. При користуванні електронагрівальними приладами забороняється:
• Використовувати саморобні прилади, запобіжники.

Залишати включені електротеплові прилади без нагляду.
• Тримати поблизу легкозаймисті речовини і матеріали.
• Намагатися відремонтувати електрообладнання самостійно, а негайно повідомити вихователя 

або коменданта.
• У разі небезпеки негайно вимкнути електропобутовий прилад, від’єднати його від 

електромережі, повідомити вихователя або коменданта. При пожежі викликати 
представників пожежної охорони за телефоном (101) та вжити можливих заходів щодо 
евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння.

• Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу. При необхідності викликати 
«швидку медичну допомогу»(103)

14.Надання першої допомоги при нещасних випадках:
14.1.При пораненнях:

Не доторкатись до рани руками, не промивати її водою, не засипати порошком.
Забруднену шкіру навколо ран# протерти стерильною ватою, марлею, бинтом або тампоном 
з перев’язочного пакету. Навколо рани змастити йодом (в разі відсутності медикаментів 
можна використовувати спирт, одеколон. Після обробки рану вкривають стерильною 
салфеткою або марлею, поверх кладуть вату та бинтують. Якщо під рукою немає 
стерильного матеріалу, використовують чисту мяку тканину, носовички, чистий одяг.

14.2. При опіках:
При опіках необхідно охолодити місце опіку холодною водою. До обпечених ділянок не 

можна доторкатись руками, не можна проколювати пухирі і відривати шматки одягу, що 
прилипли до місць опіку, не можна накладати мазі, порошки.Опікову поверхню накривають 
чистою тканиною. Потерпілого (якщо його морозить) треба зігріти: укрити, дати багато 
пиття. У випадку зупинки дихання потрібно зробити серцево-легеневу реанімацію. 
Викликати швидку допомогу (103)

14.3. При ураженні електричним струмом:
Якщо ураження легке (збережена свідомість, не порушені дихання, серцева діяльність), а є 
тільки слабкість, іноді підсмикування окремих м’язів, то потерпілого слід покласти, зігріти 
(розтерти шкіру рук, ніг, тулуба, до ніг покласти грілку, дати гарячий чай).



Обов’язково відправити потерпілого до лікарні для медичного огляду, щоб запобігти 
ускладнень від електротравми.

Якщо є місцеві опіки, перев’язують як рану.
У випадку зупинки дихання потрібно зробити серцево-легеневу реанімацію. Викликати 

швидку допомогу (103).
14.4. При отруєнні:

Потерпілому негайно кілька разів промивають шлунок (випити 2-3 стакана чистої води, 
18-20°С, викликають блювання до появи чистих промивних вод. Потім дати потерпілому 
ентеросорбент, проносне. В тяжких випадках викликати швидку допомогу (103).

Заступник директора 
з виховної роботи Л.ПАРФЕНЮК
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