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ОБОВ'ЯЗКИ СТАРОСТИ ГРУПИ 

НІКОПОЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО  КОЛЕДЖУ  

 

Староста представляє інтереси групи, є посередником між студентами 

групи, класним керівником та адміністрацією коледжу 

 

1. Загальне положення: 

1.1. Староста групи вибирається на один рік на загальних зборах групи і 

затверджується наказом по коледжу. 

1.2. Звільнення старости можливе тільки після узгодження з групою. 

1.3. Староста групи повинен бути дисциплінованим, акуратним, ввічливим, 

відповідальним, комунікабельним, добре навчатись, не мати шкідливих 

звичок. 

Старости зобов’язані знати; 

 основні права і обов’язки студента коледжу. 

 правила і норми охорони праці, техніки і протипожежної безпеки. - 

правила внутрішнього трудового розпорядку, розклад занять, 

розташування навчальних кімнат. 

 схему управління Нікопольським медичним коледжем. 

 

2. Обов’язки старости групи : 

 

2.1. Під персональну відповідальність до початку занять одержувати і після 

занять повертати диспетчеру навчальний журнал. 

2.2. Вести облік відвідування занять, з’ясовувати причини відсутності 

студентів групи на заняттях. 

2.3. Сприяти підвищенню успішності та покращенню дисципліни студентів. 

2.4. Вести систематичний облік - контроль участі студентів групи у 

громадських, групових, загальних заходів, які проводяться у коледжі, 

міських заходах. 

2.5. Складати соціальний паспорт групи. 

2.6. Допомагати адміністрації та куратору групи: 

 в організації та покращенні  навчально-виховного процесу ;  

 у збереженні матеріальних цінностей  коледжу 

 у підтриманні в належному стані навчальних та підсобних приміщень, 

прилеглої території;  

 у боротьбі зі шкідливими звичками студентів ; 



 

 у виконанні студентами правил внутрішнього розпорядку та правил 

поведінки студентів групи. 

2.7. Своєчасно виконувати вказівки адміністрації (директора, заступників 

директора, завідувача відділення), класного керівника та надавати потрібну 

інформацію. 

2.8. Брати активну участь у всіх заходах, які проводяться у коледжі. 

 

3. Староста групи має право : 

3.1. Контролювати виконання студентами правил внутрішнього розпорядку. 

3.2. Робити зауваження при порушенні обов’язків студента, вимагати 

пояснення та подавати куратору групи, завідуючому відділення клопотання 

для адміністративного стягнення. 

3.3. Подавати свої пропозиції щодо покращання організації навчально-

виховного процесу в коледжі. 

3.4. Виступати з клопотанням перед адміністрацією про заохочення студентів 

групи. 

3.5. Представляти інтереси групи перед адміністрацією. 
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