
 

 
 

 

 
 

 

REGULAMIN BURSY 

 

Regulamin bursy jest  tak ułożony, aby zintensyfikować proces wychowawczy. 

Poprzez prawa wychowanka określone w regulaminie bursy porządkujemy relacje 

wychowawcze między nim a zasadami zachowania panującymi w bursie. Jednocześnie 

uświadamiamy wychowankowi, że jest wartością samą w sobie, która jednak musi 

podejmować role społeczne zgodnie z normami (czyt. prawem). Dyrektor i wychowawca 

mają prawo dostosować na bieżąco regulamin i rozkład dnia do indywidualnych potrzeb 

wychowanka 

 ( np. powrót po 21.00 ze względu na korepetycje lub nauka po 22.00 oraz inne ważne 

powody) 

 

 

 

 

1. Prawa i obowiązki wychowanka: 

 

 1)    Wychowanek ma prawo do: 

 

   a)  korzystania z posiadanych przez bursę środków dydaktycznych oraz do 

bezpłatnej pomocy w nauce świadczonej przez wychowawców, 

   b)  współuczestnictwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw 

bytowych młodzieży poprzez przedstawicieli samorządu, 

   c)  prezentowania swoich opinii i wniosków dotyczących życia w bursie, 

   d)  poszanowania godności własnej, 

   e)  rozwoju swej osobowości, 

   f)  czynnego wypoczynku poprzez uczestnictwo we wszystkich formach zajęć 

organizowanych w czasie wolnym, 

   g)  wyjść z bursy w czasie wolnym po wypisaniu się w zeszycie wyjść, 

   h)  przyjmowania gości w pokoju za wiedzą i zgodą wychowawcy poza czasem 

nauki i nie dłużej niż do godz. 21.00, 

   i)   zwrotu kosztów za niewykorzystane żywienie zgodnie z dokonanym odpisem, 

   j)   reprezentowania barw bursy w imprezach i konkursach, 

   k)  przedstawiania swego stanowiska Radzie Pedagogicznej przed nałożeniem kary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2)  Wychowanek ma obowiązek: 

 

   a)  rzetelnego wykorzystania czasu na naukę 

   b)  przestrzegania norm współżycia społecznego i poszanowania praw innych 

mieszkańców, 

   c)  okazywania szacunku pracownikom bursy oraz innym mieszkańcom, 

   d)  podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora oraz ustaleniom podjętym przez 

samorząd, 

   e)  przestrzegania zasad bhp i przepisów p.poż., dbania o zdrowie oraz życie własne 

i innych    osób, 

   f)  wykazywania troski o mienie bursy i estetyczny wygląd wszystkich pomieszczeń, 

dbałość o czystość i porządek w placówce i jej otoczeniu oraz uczestniczenie w pracach na 

rzecz placówki, 

   g)  uczestniczenia w zebraniach i uroczystościach oraz współudział w ich 

przygotowaniu, 

   h)  pełnienia w bursie dyżurów wg zasad i kolejności ustalonej z wychowawcą, 

   i)  terminowego wnoszenia odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie, 

   j)  zapobiegania szkodliwym dla zdrowia nałogom – zabrania się wychowankom 

palenia  tytoniu, posiadania i picia alkoholu oraz posiadania i  używania środków 

odurzających. 

Przebywanie na terenie placówki w stanie nietrzeźwym, posiadanie narkotyków i alkoholu 

jest zagrożone usunięciem ze skutkiem natychmiastowym, 

 

3) Ponadto wychowanek obowiązany jest do przestrzegania następujących  

szczegółowych ustaleń: 

 

   a)  codziennego sprzątania pokoju do godz. 8.30 oraz robienia raz w tygodniu 

porządków generalnych, 

   b)  przestrzegania bezwzględnej ciszy w czasie nauki tj. w godz. 16.00 – 18.00 , w 

czasie nauki obowiązuje zakaz przebywania poza swoim pokojem, opuszczania bursy oraz 

przyjmowania osób odwiedzających ( w sprawach indywidualnych wychowawca może 

zdecydować inaczej), 

   c)  każdorazowego wypisania się w zeszycie wyjść przed wyjściem bądź wyjazdem 

(tylko po uzyskaniu zgody wychowawcy) oraz odnotowaniu tego faktu w zeszycie, 

   d) powrotu do bursy  do godz. 21.00, 

   e)  przestrzegania godzin posiłków i nie wynoszenia naczyń ze stołówki, 

   f)  bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00, 

   g)  ponoszenia odpowiedzialności za to, by osoby odwiedzające swym zachowaniem 

nie naruszały regulaminu bursy, 

   h)  odpowiedzialności materialnej za klucz od pokoju, który otrzymał przy 

kwaterowaniu; w przypadku zgubienia klucza wychowanek musi na własny koszt dorobić 

klucz, 

     i)  zgłaszania wychowawcom i konserwatorom wszelkich zauważonych awarii i 

usterek. 

   j)  naprawiania bądź pokrycia kosztów wyrządzonych strat materialnych, 

   k)  przestrzegania niniejszego regulaminu i rozkładu dnia. 

Bursa nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne przedmioty i pieniądze 

posiadane w pokojach przez wychowanków. Wychowanek zobowiązany jest do 

zamykania  swojego pokoju. 

 



 

 

2. Rozkład dnia: 

 

  7.00- pobudka 

  7.00-8.30   - toaleta poranna i sprzątanie pokoi 

  7.15-8.00   - śniadanie 

  8.00-9.30   - czas wolny 

  9.30-11.30 - nauka własna( dla drugiej zmiany) 

11.30-13.30 - czas wolny 

13.00-15.00 - obiad 

14.00-16.00 - czas wolny 

16.00-18.00 - czas nauki 

18.00-19.00 - kolacja 

19.00-21.00 - zajęcia w grupach, sekcjach, zebrania, zajęcia własne 

21.00-22.00 - toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej 

22.00-6.00   - gaszenie świateł, cisza nocna. 

 

Rozkład dnia za zgodą wychowawcy może ulegać modyfikacji jeżeli będzie to z 

korzyścią dla wychowanków lub wynikało z konieczności dostosowania np. do godzin 

zajęć dodatkowych, korepetycji, itp. 

 

 

 

 

3. Nagrody i kary. 

 

1) Za wzorową postawę, przejawianie inicjatywy i aktywności wychowanek może zostać 

nagrodzony, natomiast za naruszenie regulaminu bursy - ukarany. 

2) Lista nagród: 

      a) pochwała wychowawcy grupy, 

      b) pochwała Dyrektora 

      c) nagroda rzeczowa. 

  d) wpis do kroniki 

3) Lista kar: 

      a) nagana wychowawcy grupy, 

      b) nagana Dyrektora, 

      c) prace porządkowe na rzecz placówki  

  d) zakaz oglądania telewizji 

e) zawieszenie w prawach wychowanka, na okres określony uchwałą RP bez prawa 

zamieszkiwania w bursie 

      f) usunięcie z bursy. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na 

pozostałych mieszkańców i za notoryczne nie wywiązywanie się z obowiązków i 

postanowień określonych w statucie oraz regulaminie bursy wychowanek może utracić 

prawo mieszkania w bursie. 

5)  Do stosowania nagród i kar nie jest wymagana gradacja; nagroda lub kara zależy od 

konkretnego przewinienia albo zasługi, a także dotychczasowej postawy wychowanka. 

6)  Dyrektor ma prawo nałożyć na wychowanka za przewinienia kary porządkowe. 

7)  O zastosowaniu kar Dyrektor lub wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów 

prawnych) w formie pisemnej lub telefonicznie. 

8)  Wychowanek ma prawo odwołać  się na piśmie  od zastosowanej kary do Dyrektora 

Bursy w ciągu 3 dni od zaistniałego zdarzenia.  

9)   Rozpatrzenie przez Dyrektora odwołania wymaga zasięgnięcia opinii Rady 

Pedagogicznej. 

10) Podjęta przez Dyrektora decyzja jest ostateczna.  

11) Dyrektor powiadamia  wnoszącego odwołanie o sposobie załatwienia sprawy. 

12) Tryb rozpatrywania skarg i wniosków w przypadku naruszenia praw wychowanka: 

a) rozpatrywanie skargi przez Dyrektora następuje do 7 dni od jej zgłoszenia, 

b) Dyrektor informuje  wychowanka o sposobie rozstrzygnięcia skargi, oraz o trybie 

odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni, 

c) skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do Kuratorium Oświaty w 

Poznaniu. 

13)  Decyzję o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków bursy podejmuje Dyrektor 

na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

14)   Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do Rady Pedagogicznej. 

15)   Jeżeli decyzja zostanie podtrzymana może odwołać się do  Kuratorium Oświaty w 

Poznaniu. 

16)   Dyrektor Bursy może wstrzymać wykonanie kary usunięcia wychowanka z bursy 

i zastosować warunkowy jego pobyt, jeżeli wychowanek uzyska poręczenie 

wychowawcy i rodziców na piśmie.  

 

 

 

 

 
 

 
 


