Витяг з Положення про поселення та проживання студентів у гуртожитку
Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну
Координацію роботи з поселення студентів та учнів до гуртожитку
Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну здійснює рада з поселення
студентів.
Студенти, які виявили бажання поселитися до гуртожитку у наступному
навчальному році, пишуть відповідну заяву та подають її голові комісії
з поселення коледжу до 25 червня.
На підставі заяв студентів 2 та 3 курсу, складаються списки студентів для
поселення у гуртожитки на новий навчальний рік, а також зазначається
кількість вільних місць для поселення студентів 1 курсу.
На підставі поданих списків студентів, дирекція коледжу видає наказ на
поселення.
Накази передаються до комісії з поселення.

Організація поселення та проживання студентів І курсу
Комісія з поселення надає списки студентів 1 курсу, які бажають проживати
в гуртожитку.
Підставою для поселення іногороднього студента І курсу до гуртожитку
є його заява та реєстрація студента за місцем проживання.
Під час поселення студентів І курсу надається перевага:
дітям сиротам та дітям позбавленого батьківського піклування;
інвалідам І-ІІІ груп;
з багатодітних родин (троє і більше дітей);
у яких один з батьків загинув;
з неповних сімей;
з малозабезпечених сімей;
які мешкають у віддалених районах України.
Організація поселення:
До 20 серпня секретарі відділень надають розгорнуті списки студентів
І курсу;
До 25 серпня комісія з поселення розробляє графік поселення до гуртожитку
студентів І курсу;
30-31 серпня студенти поселяються до гуртожитку згідно поданих заяв та
наказу;
після поселення друкуються списки проживаючих в гуртожитку, де
вказується прізвище ім`я по батькові студента, номер кімнати, та група;
для організованого поселення студенту І курсу пропонується прибути
в день, вказаний у виклику на навчання.

Порядок поселення до гуртожитку студентів І курсу:
Поселення розпочинається з 30 серпня.
Для поселення необхідно прибути в день, зазначений у виклику
на поселення.
Паспортисту гуртожитку пред’явити паспорт, у якому повинна стояти
відмітка про виписку з постійного місця проживання.
Предʼявити в комісію про поселення квитанцію про оплату за проживання
не менше, ніж за півроку.
Пройти медогляд у завідувача медпунктом гуртожитку.
Ознайомитися з «Правилами внутрішнього розпорядку в студентському
гуртожитку БКСД», пожежної безпеки.
Отримати перепустку до гуртожитку.

