
1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖАТАҚХАНАДА ТҰРУ ЕРЕЖЕСІ  

 
Cтуденттер жатақханасына орналастыру ереже 

 

1. Жатақханада орын бір оқу жылына ғана беріледі. 

2. Жатақханада тұруға ұсынылатын қажетті құжаттар: 

- жеке куәлігі көшірмесі; 

- өтініш; 

- уақытша тіркеуде тұрғандығын растайтын анықтама; 

- жатақханаға төлемақы толық төленгендігі туралы түбіртек; 

3. Төлем түбіртегі, сондай-ақ жатақханада тұруға жасалған келісім-шарт жатақханада 

жалғасты тұру үшін негіз болып табылады. 

- Жатақханада тұру құқығы студенттің төлеген ақысы негізінде жатақхана әкімшілігі 

берген жолдамамен бекітіледі. 

4. Жатақханаға қонақтар мен туысқандар әкелуге сағат 11.00-ден 21.00 дейін рұқсат 

беріледі. Жатақханаға қонақтарды келесі жағдайларда жіберуге рұқсат беріледі: 

- егер студент қонағы үшін өзіне толық жауапкершілік алған жағдайда;  

- студенттің қонақпен бірге бірлескен жобаны әзірлеу қажеттігі болғанда; 

5. Демалыс күндері басқа жерге қонуға баратын студент 1 күн бұрын әкімшіліктен 

рұқсат алуы керек; 

6. жатақханада тұратын студентке міндетті болған іс-шараларға қатыса алмайтын 

жағдайда 1 күн бұрын рұқсат алуы керек; 

7. сағат 22
00

-де
 

қыздар жатақханасы, 23
00

-де
 

ұлдар жатақханасы жабылады, 

белгіленген уақыттан кешікпей келуі керек; 

8. 23
00

- кейін басқа студенттердің мазасын алмауы керек. 

9. Жоғарыда көрсетілген жағдайларда cтудент пен қонақ өздерінің жеке құжаттарын 

жатақхананың вахта қызметкеріне тапсырады. 

10. Жатақханаға келушілерді қабылдау ережелерін бұзған жағдайда студентке ескерту 

жазылады. 

11. Нұр-Мүбарак университетінің студенті болып табылмайтын тұлға жатақханаға 

кіргізілмейді. 

12. Студенттің жеке заттарының сақталуына жатақхана әкімшілігі жауап бермейді. 

13. Университеттің құрылымдық бөлімшелері семестр сайын жатақханаға ескертусіз 

бірнеше мәрте тексеру жүргізеді.  

 

Жатақханада тұру ережесі 

 

1. Жатақханада тұратын әрбір студент «Жатақханада тұру ережесімен» танысып, қол 

қоюға міндетті. 

2. Студент Өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауға міндетті. 

3. Орналасқан күннен бастап 5 күннің ішінде университетке тіркелуге міндетті. Бұл 

жағдайда студент Нұр-Мүбарак университетінің студенті екендігін растайтын 

анықтаманы беруі керек. 

4. Студент міндетті: 

- тазалық, тәртіп сақтауға; 

- жатақхана әкімшілігі мен қызмет көрсетуші персоналға, тәрбиешілерге, 

вахтершілерге күзетшілерге әдептілік көрсетуге; 

- жатақханадан шыққанда өз бөлмесіндегі терезені, балконды, есікті кілттеп, кілтін 

жатақхана қызметкеріне беруге; 

- жатақханаға тиісті аумақты ластаушы қоқыстар мен шылым қалдықтарын 

терезеден лақтырмауға; 



- жатақханаға кірер алдында рұқсат қағазды көрсетуге. 

5. Жатақханаға тұрушы барлық студенттер жатақханаға тиісті аумақтар мен 

орынжайларда сәйкес түрдегі тазалық тәртіптерін сақтауға тартылады (сенбіліктер). 

6. Студенттерге тиым салынады: 

- бөлменің кілтін бөтен адамға беруге; 

- бір бөлмеден екінші бөлмеге өз бетінше ауысуға; 

- бөлмеде жануарлар ұстауға; 

- жатақхана бөлмелерінде электр құралдарын: пештерін, ашық тұрпатты 

жылтқыштарды пайдалануға; 

- жатақхана қызметкерлеріне (тәрбиеші, вахтер, кузет, комендант) дөрекілік 

көрсетуге; 

- шулауға және музыканы қатты қойып тыңдауға; 

- жатақхана бөлмелерінде құмар ойындарын (карта) ойнауға; 

- коммерциялық немесе құмар ойындарын ұйымдастыруға. 

- Әрбір қабаттағы бекітілген старостыларына қарсы келуге тиым салынады. 

 

 


