Інформація про гуртожиток
Калинівського технологічного технікуму.
Калинівському технологічному технікуму підпорядковано гуртожиток.
1. Проектна потужність становить 450 чол.
2. Фактично в гуртожитку мешкає 102 студенти денної форми навчання.
3. Вартість проживання в гуртожитку становить 332грн. на місяць.
4. Загальна площа гуртожитку 4111м2.
В гуртожитку розміщені:
- вестибуль з вітальнею і місцем для чергового гуртожитку;
- кімната для відпочинку;
- кожна секція має кухню, забезпечену 2 газовими плитами, 2 раковини,
кухонним столом;
- в кожній секції 1 туалет, 1 побутова кімната;
- прасувальна знаходиться в кожній секції, де обладнано 1 стіл для прасування;
- кімната завідувача гуртожитку та вихователів;
- ізолятор знаходиться на першому поверсі гуртожитку, укомплектований
ліжком, шафою, тумбочкою, посудом, умивальником;
- кімната самопідготовки знаходиться на 2-му поверсі І під’їзду гуртожитку,
укомплектована столами і стільцями.
Матеріальна база гуртожитку підтримується за рахунок позабюджетних
джерел і частково за рахунок проживаючих: місця загального користування
щорічно ремонтуються силами працівників гуртожитку, а кімнати – силами їх
мешканців. Державне фінансування відсутнє.
Планування виховної роботи в гуртожитку – одне з головних завдань, яке
передбачає аналіз підсумків проведених виховних заходів за попередній
навчальний рік та визначає завдання щодо ефективності та якості планування
на новий навчальний рік. Саме з цією метою вихователі гуртожитку при
планування різного роду виховних заходів вивчають рівень знань студентів,
співпрацюючи з класними керівниками груп, визначають рівень вихованості
мешканців гуртожитку, організовуючи масові виховні заходи, відвідують
батьківські збори тощо.
Планування виховної роботи гуртожитку проводиться вихователями на
цілий рік по основних напрямках виховання, проте для зручності в роботі
здійснюється щомісячне планування виховних заходів, враховуючи пам’ятні та

знаменні дати традицій технікуму, інтереси, потреби студентів – мешканців
гуртожитку та ін. Річний та щомісячний план виховної роботи гуртожитку
затверджується заступником директора з питань гуманітарної освіти та
виховання.
Всі студенти – мешканці гуртожитку проходять інструктажі – бесіди та
ознайомлення з наказами директора технікуму, правилами внутрішнього
розпорядку технікуму. В разі їх порушення таких студентів виселяють з
гуртожитку в триденний термін.
Справи студентів, які схильні до правопорушень вихователі гуртожитку
передають до Ради з профілактики правопорушень, яка діє в технікумі.
Згідно з плануванням виховної роботи гуртожитку вихователі ведуть
необхідну документацію: план виховної роботи на рік, плани виховної роботи
на місяць, які затверджуються заступником директора з гуманітарної освіти та
виховання, журнал обліку проведених виховних заходів (фіксуються щоденно),
журнал обліку індивідуальної роботи зі студентами – мешканцями гуртожитку,
які вимагають підвищеної педагогічної уваги та з дітьми – сиротами.

