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      виховної роботи  
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            ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. директора Чемеровецького  

медичного фахового коледжу  

_______________ Петро ШЕРСТЮК 

 

 

План  

 роботи ради студентського самоврядування гуртожитку 

Чемеровецького медичного фахового коледжу на 2022-2023 н.р. 

 

№ 
П/П 

Засідання Дата  Хто виконує 

 1 засідання    

 1. 

 

   

 

 

 

 

Про організацію та проведення  

звітно-виборної конференції органів 

студентського самоврядування 

гуртожитку: 

- затвердження звіту голови ради 

студентського самоврядування (далі – 

РСС) про роботу ради в 2021-2022 

н.р. 

- обговорення кандидатур до нового 

складу РСС; 

Вересень 

 

 

 

 

 

Відп.за організацію виховної 

роботи Накутна Г.А., 

вихователі 

 2 засідання (організаційне)   

1. 

 

2 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Вибори голови РСС та розподіл 

доручень між членами ради 

Затвердження плану роботи РСС на 

2022-2023 н.р.  

Про завдання РСС по сприянню 

адміністрації коледжу у створенні 

безпечних умов  проживання в період 

воєнного стану (ознайомлення 

мешканців з поведінкою і планом 

евакуації під час повітряних тривог, з 

основними правилами 

протиепідеміологічої безпеки, 

пожежної безпеки тощо) 

Про участь у загальноколеджному 

Жовтень Члени студради, вихователі, 

голова студентського 

профкому Гаєвський А.О. 



 благодійному челенджі «Оберіг для 

воїна» 

  

 3 засідання   

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Про завдання РСС по забезпеченню 

дотримання режиму економії 

електроенергії та води мешканцями 

гуртожитку. 

Про відзначення Міжнародного дня 

студента та нагородження кращих 

членів органів самоврядування 

гуртожитку. 

Про організацію конкурсу на кращу 

кімнату, блок, поверх. 

Листопад Голова РСС, вихователі, 

члени студради 

                4 засідання   

1. 

 

 

 

 

2. 

 

Про завдання РСС по забезпеченню 

збереження  майна да дотримання 

норм санітарного стану мешканцями 

гуртожитку (за результатами рейду-

перевірки) 

 Проблема булінгу і шляхи його 

уникнення в гуртожитку. 

 

Грудень Голова РСС, вихователі, 

члени студради, Накутна Г.А. 

                 5 засідання   

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Про завдання РСС по формуванню 

здорового способу життя та 

профілактиці поширення шкідливих 

звичок. 

Про роботу інформаційного сектору 

студради (випуски стінгазети, 

блискавок та листівок, ведення  

екрану санітарного стану). 

 

Лютий 

 

 

 

 

 

Голова РСС, вихователі, 

члени студради 

 

 

 

 

           6 засідання   

1. 

 

 

 

Про роботу сектору культурно-

масової роботи РСС по організації 

змістовного та цікавого дозвілля 

студентів. 

Березень Голова РСС, вихователі, 

члени студради 



2.  

 

Про підготовку до участі у 

благодійній  акції «Великодній кошик 

для бійця» 

 7 засідання   

1. 

 

 

2. 

Про завдання РСС по залученню 

мешканців гуртожитку до активних 

занять фізкультурою та спортом. 

Про організацію акції до Всесвітнього 

дня здоров’я «Ранок із зарядкою» 

 

Квітень 

 

Голова РСС, 

вихователі,члени студради 

              8 засідання           

1. 

 

 

2. 

 

 

3.  

Про підведення підсумків змагання 

на кращу кімнату, блок, поверх та 

нагородження переможців. 

Про проведення поточного ремонту 

кімнат,  стан збереження майна та 

санітарний стан кімнат перед 

завершенням навчального року (за 

результатами рейду-перевірки) 

Про нагородження грамотами 

адміністрації коледжу  випускників 

2023 року – активних членів РСС. 

 

 Травень Голова РСС, 

вихователі,члени студради 

 


