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1.  Жалпы  ережелер 

 

1.1. Бұл нұсқаулық Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Тұрғын үй 

қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының заңына, «Техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарында студенттерге арналған  жатақхана қамтамасыз 

ету» мемлекеттік қызмет  көрсету стандарты», ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 30 

сәуірдегі № 423 қаулысына. Қазақстан Республикасының білім және ғылым 

министрлігінің  2016 жылғы 22 қаңтардағы № 66 «Мемлекеттік білім беру 

ұйымдарының жатақханаларында орындар бөлу ережесі» бұйрығына, «Көкшетау 

жоғары медициналық колледжі» МКҚК  ішкі  тәртіп ережелеріне» сәйкес  

әзірленген. 

 

 

2. Жатақханада тұру жауапкершілігі   

 

2.1.    Жатақханада  тұрушылар  міндеті: 

2.1.1. мекеменің әкімшілігімен тұрғын үйді жалға алу шартының талаптарын   

          сақтау. 

2.1.2. осы Нұсқаулықты және өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау. 

2.1.3. эвакуациялық схемаларды және бастапқы өрт сөндіру қондырғыларының   

          орналасқан жерін біліңіз. 

2.1.4. бастапқы өрт сөндіру құралдарын қолдануға болады. 

2.1.5. шығу жолдарын, дәліздерді, вестибюльдерді, баспалдақтарды, бөтен  

           заттармен   оқшауламау;   

2.1.6. өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға (ақаулы жылыту электр құралдарын, 

электр плиталарын пайдалануға, қосылған электр аспаптарын назардан тыс 

қалдыруға, зақымдалған розеткаларды , ашаларды, үтіктерден, электр 

шәйнектерінен , зарядтау құрылғыларынан бауларды пайдалануға 

болмайды, бауларды өз еркімен изолентамен немесе скотчпен орауға 

тыйым салынады). 

2.1.7. қолданыстағы сантехникалық немесе электрлік жабдықтар кемшіліктерін   

           уақытылы жеткізу. 

2.1.8. тұратын бөлмені   мақсатына сәйкес пайдалану 

2.1.9.тұрмыстық  бөлмені, секцияларды,  жалпы пайдаланатын орындарды  тиісті  

          санитарлық  жағдайда  ұстау.  Белгіленген  жерлерге қоқыс, тамақ және  

          тұрмыстық  қалдықтарды шығару.  Қоқыс пен  қалдықтарды санитарлық            

          бөлігіне шығаруға жол бермеңіз. 

2.1.10.тұрмыстық бөлменің,  жабдықтар мен мүліктердің санитарлық- 

техникалық  қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

2.1.11. жатақханадан белгіленген тәртіпте шығып, кететін жердің (мекенжайы,  

           телефоны және т.б.) толық деректерін көрсету. 

2.1.12. секцияларды  тазалау   кестесіне сәйкес секцияда және қабатта кезекшілік   

           жасау. 

2.1.13.  жатақханаға сағат 22:00 дейін келу 

2.2.    Жатақханадағы тұру ережелерін, қауіпсіздік техникасы ережелерін, өрт     

          қауіпсіздігі ережесін бұзу  бойынша  жатақхананың комендантына тиісті   

          шараларды қабылдау туралы хабарлауға тиіс. 

 

                                                         



 

2.1.7. қолданыстағы сантехникалық немесе электрлік жабдықтар кемшіліктерін   

           уақытылы жеткізу. 

2.1.8. тұратын бөлмені   мақсатына сәйкес пайдалану 

2.1.9.тұрмыстық  бөлмені, секцияларды,  жалпы пайдаланатын орындарды  тиісті  

          санитарлық  жағдайда  ұстау.  Белгіленген  жерлерге қоқыс, тамақ және  

          тұрмыстық  қалдықтарды шығару.  Қоқыс пен  қалдықтарды санитарлық            

          бөлігіне шығаруға жол бермеңіз. 

2.1.10.тұрмыстық бөлменің,  жабдықтар мен мүліктердің санитарлық- 

техникалық  қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

2.1.11. жатақханадан белгіленген тәртіпте шығып, кететін жердің (мекенжайы,  

           телефоны және т.б.) толық деректерін көрсету. 

2.1.12. секцияларды  тазалау   кестесіне сәйкес секцияда және қабатта кезекшілік   

           жасау. 

2.1.13.  жатақханаға сағат 22:00 дейін келу 

2.2.    Жатақханадағы тұру ережелерін, қауіпсіздік техникасы ережелерін, өрт     

          қауіпсіздігі ережесін бұзу  бойынша  жатақхананың комендантына тиісті   

          шараларды қабылдау туралы хабарлауға тиіс. 

 

                                                         

 

 

3. Тыйым салынады 

 

3.1.    Жатақханада тұруға тыйым салынады: 

3.1.1. рұқсатсыз  бөлмені  жөндеу және электр сымдарын ауыстыруға 

3.1.2. электр қыздырғыш аспаптарын (оның ішінде, қайнатқыштарды, электр 

шәйнектерді, электр үтіктерін, жылу қорғағыш құрылғылары жоқ электр 

плиталарын және басқа да электр құралдарын, өрт шығу қаупін 

болдырмайтын, жанбайтын жылу оқшаулағыш материалдардан жасалған 

тұғырықсыз пайдалану 

3.1.3. электрленген электр аспаптарын және жарықтандыруды  қараусыз   

          қалдыруға 

3.1.4. өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзатын жанғыш заттарды, жарылғыш заттарды   

          және басқа да өнімдерді әкеліп, қолдану  және сақтауға 

3.1.5. қажеттілігі жоқ   өрт дабылы туралы хабарлайтын  құрылғыларды   

           пайдалануға 

3.1.6. рұқсат етілмеген электроқорғаныс, қосқыш қораптарын, электр   

          ұсақтағыштарын қосуға 

3.1.7. электр қондырғыларында, құрылғыларда және   

          аппараттарда   кез келген жұмыстарды орындауға 

3.1.8. үстел шамы қосулы немесе коммутациялық күйде болғанда,  электр  

           шамдарды  жағуға 

3.1.9. сымдарды  ашық қолмен  ұстауға, олар қуатқа  қосылуы мүмкін. 

3.1.10. розеткалар мен ажыратқыштарды  ашып жөндеуге 

3.1.11. қажеттіліксіз өрт сөндіру гидранттар жәшігін ашуға  

3.1.12. бастапқы өрт сөндіру құралдарын дұрыс пайдаланбауға 

3.1.13. басқа бөлмеге өз еркімен көшуге. 

3.1.14. бір бөлмеден екіншісіне жиһаз және жабдықтарды   көшіруге 



3.1.15. дыбыс шығаратын аспаптарды  бөлменің  шекарасынан асып   

          түсетін көлемде  қатты  қосуға 

3.1.16. жатақханаға  бөтен  адамдарды жіберуге 

3.1.17. қараусыз  құндылықтарды  қалдыруға  

3.1.18. алкогольді және есірткі заттарды тұтынуға  және сақтауға  

3.1.19. орталық кіреберіс аумағында,  жатақханада,  бөлмелерде, тұрмыстық, 

демалыс бөлмелерінде, дәлізде, дәретханада,  баспалдақтарда темекі шегуге  

3.1.20. жатақханаға  кешкі сағат 10.00-ден кейін келуге  

3.1.21. Жатақханаға іргелес аумақта жанғыш қалдықтардың, қоқыстың, 

ыдыстардың үйінділерін орнатуға.  

3.1.22.От жағуға, қалдықтар мен ыдысты жағуға. 

3.1.23. Секцияларда орнатылған өрт дабылы датчиктерін дербес ашуға, 

бөлшектеуге, жөндеуге. АПС датчиктерінің бүлінгені, жоғалғаны үшін 

тұратын адам материалдық жауаптылықта болады. АҚҚ датчиктерінің 

ақаулығы анықталған жағдайда жатақхана комендантына хабарлау қажет. 

 

                       

 

 

4.Өрт қауіпсіздігі 

   

 4.1 өрт кезінде:   

4.1.1. 101 нөмірі бойынша өрт командасын шақыру, хабарлау: Глинин көшесі, 54 

мекен-жайы бойынша орналасқан Көкшетау жоғары медициналық 

колледжінің жатақханасындағы өрт, хабарлағанның аты-жөні және электр 

энергиясын өшіру. 

4.1.2. Қосалқы кірулер мен шығуларды ашу. Кілттерді кезекшіден өрт шыққан 

жерге байланысты вахтада алу қажет. 

4.1.3.   Өрт туралы хабарлау және эвакуациялау тәртібін арнайы дауыс 

зорайтқыш арқылы хабарлау. 

4.1.4. Өртті сөндіру бойынша шаралар қабылдау, бұл ретте: 

            1) өрт сөндіргіш; 

            2) өрт краны; 

            3) өрт қалқаны. 

4.2     Өрт сөндіргішті пайдалану ережелері 

4.2.1. чекті алу (сақина); 

4.2.2. жіберуге шланг ошағына басу қажет тетік. 

          Өрт сөндіргіштер әрбір саты алаңында 3 (үш)данадан және әрбір қабатта 2 

(екі) щеткадан холлда болады.     

4.3. Өрт кранын пайдалану ережесі) 

4.3.1. әрбір қабатта 2 (екі) орын болатын өрт сөндіру кранын (ДК) ашу; 

4.3.2. жең желісін ашу; 

4.3.3. өрт кранының вентилін ашу; 

4.3.4. өртті сөндіруге кірісу. 

Өрт крандары әр қабатта дәлізде орналасқан. 

баспалдақ алаңдары бар. 

 

 

5. Осы нұсқаулықты бұзғаны үшін жауапкершілігі 



 

5.1.    Бұл нұсқаулықты бұзған студент тәртіптік жауапкершілікке тартылуы    

          мүмкін. Егер ережелер мен талаптарды бұзу жатақханаға мүліктік зиян      

          келтірумен байланысты болса, студент заңнамада белгіленген тәртіппен   

          жауап береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Законом РК «Об 

образовании», Законом РК «О жилищных отношениях», Постановлением 



Правительства РК от 30 апреля 2014 года № 423 «Стандарт 

государственной услуги «Предоставление общежития обучающимся в 

организациях технического и профессионального образования»», 

Приказом Министра образования и науки РК от 22 января 2016 года №66 

«Правила распределения мест в общежитиях государственных 

организаций образования»; Правилами внутреннего распорядка ГККП 

«Кокшетауский высший медицинский колледж». 

 

 

2. Обязанности проживающих в общежитии 

2.1. Проживающие в общежитии обязаны: 

2.1.1. выполнять условия заключенного с администрацией учреждения договора 

найма жилого помещения. 

2.1.2. строго соблюдать настоящую Инструкцию и правила пожарной 

безопасности. 

2.1.3. знать схемы эвакуации и место расположения первичных средств 

пожаротушения. 

2.1.4. уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

2.1.5. не загромождать проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестничные 

клетки, запасные выходы посторонними предметами. 

2.1.6. соблюдать правила пожарной безопасности (не пользоваться 

неисправными  обогревающими электроприборами, электрическими 

плитками, оставлять без внимания включенные электроприборы, не 

использовать поврежденные розетки , вилки, шнуры от утюгов, от 

электрочайников , от зарядных устройств, запрещается самовольно  

перематывать шнуры изолентой или скотчом  ). 

2.1.7. своевременно сообщать об имеющихся неисправностях сантехнического 

или электрооборудования. 

2.1.8.  использовать жилое помещение в соответствии с его назначением. 

2.1.9. соблюдать в надлежащем санитарном состоянии жилые комнаты, секции,  

места общего пользования. Выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в 

специально отведенные места. Не допускать сбрасывания в санитарный 

узел мусора и отходов. 

2.1.10. бережно относиться к жилым помещениям, санитарно-техническому  

оборудованию и имуществу, обеспечивать их сохранность. 

2.1.11. выписываться из общежития в установленном порядке, указывать полные 

данные места убытия (адрес, телефон и т.д.). 

2.1.12. согласно графика принимать участие в уборках секций, дежурить на 

этаже и на вахте. 

2.1.13. прибыть в общежитие до 22:00 часов. 

 

2.2. Обо всех нарушениях правил проживания в общежитии, правил техники 

безопасности, правил пожарной безопасности необходимо сообщать 

коменданту общежития для принятия соответствующих мер. 

 

 

3. Запрещается 

3.1. Проживающему в общежитии запрещается: 

3.1.1. самовольно производить ремонт и переделку комнаты, электропроводки. 



3.1.2. пользоваться электронагревательными приборами (в том числе, 

кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитами и 

др. электроприборами не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 

опасность возникновения пожара. 

3.1.3. приносить, применять и хранить огнеопасные, взрывчатые вещества и 

другие изделия, нарушающие правила пожарной безопасности. 

3.1.4. без необходимости пользоваться ручными извещателями охранно-

пожарной сигнализации. 

3.1.5. самовольно открывать электрощитовые, распределительные коробки, 

включать электрорубильники. 

3.1.6. производить какие бы то ни было работы в любых электроустановках, 

приборах и аппаратах. 

3.1.7. вывинчивать электролампочки при включенной настольной лампе или 

включенном выключателе. 

3.1.8. касаться оголенных проводов руками, они могут быть под напряжением. 

3.1.9. открывать розетки и выключатели для ремонта; 

3.1.10. запрещается срывать опечатку и открывать ящики пожарных гидрантов 

без необходимости. 

3.1.11. использовать не по назначению первичные средства пожаротушения. 

3.1.12. самовольно переселяться в другую комнату. 

3.1.13. переносить мебель и инвентарь из одной комнаты в другую. 

3.1.14. включать   звуковоспроизводящие   приборы   с   громкостью, 

превосходящей по восприятию пределы комнаты. 

3.1.15. заводить посторонних лиц в общежитие. 

3.1.16. оставлять без присмотра ценные вещи. 

3.1.17. употреблять и хранить спиртные напитки и наркотические средства. 

3.1.18. курить на территории и в помещениях общежития, жилых, бытовых 

комнатах, комнатах отдыха, коридорах, туалетах, лестничных маршах и 

площадках, на территории центрального входа. 

3.1.19. отсутствовать в общежитии после 22:00 часов без соответствующего 

оформления выписки. 

3.1.21. Устанавливать свалки горючих отходов, мусора, тары на прилегающей к  

общежитиям территории.  

3.1.22.Разводить костры, сжигать отходы и тару. 

3.1.23. Самостоятельно вскрывать, демонтировать, производить ремонт датчиков 

пожарной сигнализации, установленных в секциях. За порчу, утрату 

датчиков АПС, проживающий несет материальную ответственность. При 

обнаружении неисправности датчиков АПС необходимо сообщить 

коменданту общежития. 

 

 

4.Пожарная безопасность 

   4.1 При пожаре:   

4.1.1. Вызвать пожарную команду по номеру 101, сообщить: Пожар в 

общежитии  Кокшетауском высшем медицинском колледже, 

находящийся по адресу: ул. Глинина, 54, фамилию сообщившего, и 

отключить электроэнергию. 



4.1.2. Открыть запасные входы и выходы. Ключи необходимо взять у 

дежурного  на вахте в зависимости от места возникновения пожара. 

4.1.3.   Оповестить о пожаре и сообщить порядок эвакуации через специальный    

громкоговоритель. 

4.1.4.   Принять меры по тушению пожара, при этом необходимо использовать: 

            1) огнетушитель; 

           2) пожарный кран; 

           3) пожарный щит. 

4.2 Правила пользования огнетушителем 

4.2.1. выдернуть чек (кольцо); 

4.2.2. направить шланг к очагу и нажать рычаг. 

          Огнетушители находятся на каждой лестничной площадке по 3 (три)штуки  

и  в холле на каждом этаже по 2 (две) щтуки.     

4.3. Правила пользование пожарным краном (ПК) 

4.3.1. открыть пожарный кран (ПК), находящийся на каждом этаже в 2 (двух) 

местах; 

4.3.2. развернуть рукавную линию; 

4.3.3. открыть вентиль пожарного крана; 

4.3.4. приступить к тушению пожара. 

Пожарные краны находятся на каждой лестничной площядке. 

 

 

 

5. Ответственность за нарушение настоящей инструкции 

 

5.1. Студент, допустивший нарушение данной инструкции может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил и 

требований связано с причинением имущественного ущерба общежитию, 

учащийся несёт и материальную ответственность в установленном законом 

порядке. 

 


