Загальна характеристика гуртожитку
Учнівський гуртожиток знаходиться на території ліцею.
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Загальні показники
Адреса гуртожитку
На чиєму балансі знаходиться
гуртожиток
Рік будівництва
Тип будівлі
Система водопостачання
Система каналізації
Кількість поверхів
Тип розміщення кімнат
Загальна площа (згідно з проектом)
Житлова площа (згідно з проектом)
Проектна місткість
Кількість кімнат для проживання
(згідно з проектом)
Умивальні
Санвузли
Душові
Кімнати для прання
Кімната для сушіння
Кухні
Кімнати відпочинку
Кімнати самопідготовки
Кімната вихователів
Кімната чергового майстра
Кімната для гурткової роботи
Музей

вул. Космічна, буд.131.
на балансі навчального закладу
1978
пристосований
центральна
центральна
9

секційний
2146 м2
1625 м2
206
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15
15
15 + 1(на 3 кабінки)
1
5
5
2
1
1
1
1
1

Потужна спроможність гуртожитку складає 206 місць. Щорічно в
гуртожитку ліцею мешкають здобувачі освіти ліцею та інших закладів
професійної(професійно-технічної) освіти м. Запоріжжя, працюють 3 вихователі.
Згідно п.27 «ПОРЯДКУ забезпечення гуртожитком осіб, які
здобувають освіту в Державному навчальному закладі «Запорізький
професійний ліцей сервісу» здобувачам освіти, які здобувають професійну
(професійно-технічну) освіту в ліцеї, жила площа та житлово-комунальні
послуги у гуртожитку надаються безоплатно.
Вихователі та майстри виробничого навчання, класні керівники тісно
співпрацюють між собою. Це дуже допомагає здійснювати контроль за явкою
учнів, привчає їх до дисципліни. Вихователі постійно підтримують з батьками
учнів телефонний зв'язок, або надсилають листи. Під час співбесід вихователі
знайомляться з батьками учнів, ознайомлюють їх з режимом та правилами
проживання у гуртожитку.
Щорічно проводиться конкурс на кращу кімнату гуртожитку, переможцям
конкурсу надається матеріальне заохочення.
У вільний від навчання час вихователі проводять з учнями бесіди, диспути,
круглі столи, тренінги, ігри, здійснюють допомогу у тлумаченні незрозумілого
навчального матеріалу, організовують конкурси. В цьому вихователям
допомагає Рада учнівського самоврядування. Вихователі є керівниками гуртків,
які працюють у гуртожитку, «HAND MADE» та «Господарочка».
Житлово-побутові умови в гуртожитку ліцею постійно перебувають
під наглядом адміністрації, коменданта, соціального педагога, практичного
психолога, вихователів, майстрів виробничого навчання, класних
керівників. Проводиться відповідно робота зі створення належних житловопобутових умов.

