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Regulamin mieszkańca  

Bursy Szkolnej w Pniewach 
 

 

Rozdział I 

Zasady ogólne 

 

§ 1 

1. Regulamin stanowi ogólną podstawę do aktualnych wskazań postępowania wszystkich 

mieszkańców Bursy, którzy podlegają tym samym prawom i obowiązkom.  

2. Mieszkaniec Bursy obowiązany jest znać i przestrzegać niniejszy Regulamin.  

 

 

Rozdział II 

Prawa i obowiązki wychowanka: 

 

§ 2 

1. Wychowanek ma prawo do: 

1) Opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę  

i poszanowanie godności osobistej. 

2) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym.  

3) Swobody wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań, w szczególności 

dotyczących życia bursy, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie 

narusza to dobra innych osób. 

4) Rozwijania zainteresowań i zdolności. 

5) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zachowania. 

6) Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

7) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w bursie i za jej 

pośrednictwem. 

8) Korzystania z pomieszczeń bursy, sprzętu i pomocy dydaktycznych. 

9) Korzystania z darmowej, fachowej pomocy wychowawców. 
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10) Wpływania na życie bursy przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających w placówce i poza nią. 

11) Zgłaszania dyrektorowi, wychowawcom, przedstawicielom MRB uwag  

i postulatów dotyczących wszelkich spraw uczniowskich oraz otrzymania 

odpowiedzi o sposobie ich załatwienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni  

od zgłoszenia sprawy. 

12) Swobodnego i stałego utrzymywania kontaktów ze środowiskiem domowym. 

13) Przyjmowania w bursie osób odwiedzających za wiedzą wychowawcy w godzinach 

czasu wolnego - w  i miejscu do tego przeznaczonym – stołówka lub inne miejsce 

wyznaczone przez wychowawcę. Rodzice mogą odwiedzać w pokoju 

mieszkalnym, w każdym czasie, poza ciszą nocną. 

14) Dysponowania swoim wolnym czasem zgodnie z porządkiem dnia. 

15) Opuszczania bursy w czasie wolnym. 

16) Oglądania programów telewizyjnych w sali TV w czasie wolnym nie później niż  

do godziny 21.45. W uzasadnionych przypadkach można oglądać telewizję  

po godzinie 22.00 po uzyskaniu zgody wychowawcy nocnego.  

17) Korzystania z pracowni komputerowej i Internetu. 

18) Odwiedzania współmieszkańców do godziny 21.30. 

19) Uczenia się po godzinie 22.00 za zgodą wychowawcy (pod warunkiem, że nie 

zakłóca to spokoju i wypoczynku innych). 

20) Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych 

oraz w sprawach budzących szczególne zainteresowanie. 

21) Współudziału w decydowaniu w sprawach wychowawczych i organizacyjnych 

bursy. 

22) Zapoznania ze statutem i innymi dokumentami regulującymi życie bursowe. 

 

2. Wychowanek ma obowiązek: 

1) Przestrzegać Regulamin Mieszkańca Bursy oraz postanowienia zawarte  

w Statucie bursy. 

2) Systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne (wychowankowi nie wolno 

przebywać w bursie w czasie jego zajęć szkolnych - wyjątek stanowi choroba,  

za zgodą rodziców lub opiekunów) 

3) Systematycznie pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy. 

4) Dbać o honor bursy i aktywnie wzbogacać jej tradycje. 
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5) Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców  

i innych pracowników bursy. 

6) Aktywnie uczestniczyć w całokształcie życia placówki. 

7) Dbać o własne zdrowie, higienę oraz rozwój. 

8) Zapobiegania szkodliwym dla zdrowia nałogom. 

9) Przestrzegać dziennego rozkładu dnia z zachowaniem ciszy w czasie nauki  

i ciszy nocnej. 

10) Przestrzegać ustaleń dyrektora i wychowawców. 

11) Przestrzegać zasad bhp i ppoż., dbać o zdrowie i życie własne oraz innych osób. 

12) Uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i pracach grupy, sumiennie wywiązywać 

się z powierzonych zadań i dyżurów. 

13) Uczestniczyć w zebraniach i uroczystościach oraz współdziałać w ich 

przygotowaniu. 

14) Ustalać z wychowawcami terminy wyjazdów do domu. 

15) Każdorazowo wpisywać się w „zeszycie wyjść” przed opuszczeniem bursy  

i po przyjściu. 

16) Zgłaszać z wyprzedzeniem uczestnictwo w zajęciach dodatkowych odbywających 

się w szkole i przedstawiać potwierdzenie o uczestnictwie w tych zajęciach.  

17) Dostarczyć aktualny plan lekcji i aktualizować go w miarę zmian. O 

jednorazowych zmianach w planie zajęć wychowanek jest zobowiązany 

natychmiast poinformować wychowawcę pełniącego dyżur.  

18) Przestrzegać godzin posiłków, spożywać posiłki w stołówce, w wyjątkowych 

sytuacjach w kuchence, oraz nie wynosić naczyń ze stołówki do pokoju. 

19) Regularnie uiszczać opłaty za mieszkanie i wyżywienie do 15-go każdego miesiąca 

lub w innym terminie po uprzedniej akceptacji dyrektora bursy. 

20) Zgłosić do 25-go każdego miesiąca ilość posiłków na następny miesiąc (datę  

i godzinę uzgadnia pracownik bursy). 

21) Wpłacić kaucję w wysokości 100 złoty do 30 września każdego roku szkolnego.  

22) Pozostawiać klucz od swojego pokoju w pokoju wychowawców  

przy każdorazowym wyjściu z bursy. 

23) Codziennie sprzątać pokój zgodnie z regulaminem czystości pokoi. 

24) Powracać do bursy do godziny 2100 i od tej godziny przebywać na piętrze I i II. 
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25) Naprawiać szkody przez siebie wyrządzone, bądź rekompensować koszty ich 

naprawiania. W przypadku gdy nieznany jest sprawca, mieszkańcy pokoju 

odpowiadają zbiorowo. 

26) Powiadomić wychowawców dyżurujących bądź dyrektora placówki  

o wszystkich zauważonych usterkach, awariach i zniszczeniach. 

27) Powiadomić wychowawcę grupy o terminie odejścia i dokonać wszystkich 

formalności wyszczególnionych w karcie obiegowej. 

28) Zgłosić u wychowawcy dyżurującego zły stan zdrowia. 

29) Przestrzegać przepisów dotyczących zachowania się w sali komputerowej, 

telewizyjnej, bibliotece, kuchence oraz sali fitness. 

30) Oszczędnie korzystać z wody oraz energii elektrycznej i cieplnej. 

 

3. Wychowankowi nie wolno: 

1) Posiadać środków odurzających: alkoholu, narkotyków, papierosów i innych oraz 

pustych opakowań po tych środkach. 

2) Przyjmować środków odurzających oraz przebywać pod ich wpływem na terenie 

bursy. 

3) Palić papierosów w pobliżu i na terenie bursy. 

4) Dewastować mienia bursy. 

5) Zaniedbywać obowiązków szkolnych. 

6) Dokonywać kradzieży. 

7) Uprawiać hazardu.  

8) Stwarzać zagrożenia zdrowia lub życia swego, współmieszkańców, nauczycieli, 

pracowników bursy  oraz innych osób przebywających na terenie bursy. 

9) Posiadać czasopism, oglądać filmów oraz przeglądać pornograficznych stron 

internetowych. 

10) Używać przemocy fizycznej i psychicznej wobec mieszkańców, pracowników  

i innych osób. 

11) Używać słów wulgarnych.  

12) Korzystać w pokoju z własnych urządzeń elektrycznych (np. czajnik elektryczny, 

ekspres do kawy, żelazko, telewizor, grzałka itp.) 

13) Zamykać pokoi mieszkalnych na klucz przez przebywających wewnątrz 

wychowanków 

14) Zakłócać ciszy podczas nauki własnej i ciszy nocnej. 
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15) Przebywać na terenie bursy podczas przerw między zajęciami szkolnymi. 

16) Przebywać u współmieszkańców po godzinie 2130. 

17) Dokonywać jakichkolwiek manipulacji przy instalacji i urządzeniach elektrycznych 

(lampy oświetleniowe, gniazda, kontakty, itp.). 

18) Wnosić i przetrzymywać na terenie bursy zwierząt. 

19) Przestawiać mebli w pokojach. 

20) Oklejać drzwi, ściany i meble w pokojach. 

21) Palić w pokojach świeczek i kadzidełek.  

 

 

Rozdział III 

Organizacja życia w bursie 

 

§ 3 

1. Organizacja życia w Bursie służy podniesieniu poziomu wiedzy, sprawności 

intelektualnej, fizycznej oraz higieny wychowanków. 

2. Wychowanka bursy obowiązuje przestrzeganie ustalonego porządku dnia: 

645 – 700  Pobudka, toaleta poranna 

700 – 730    Śniadanie  

730 – 745    Sprzątanie pokoi 

745 – 800              Wyjście do szkoły dla I zmiany                 

1200 – 1500  Obiad dla II zmiany 

1500 – 1600  Czas wolny 

1600 – 1615  Przygotowanie do nauk własnych 

1615 – 1730  Nauka własna 

1730 – 1745  Przerwa 

1745 – 1900  Nauka własna 

1900 – 1930  Kolacja 

1930 – 2000  Czas wolny 

2000 – 2100  Zajęcia z wychowawcą 

2100 – 2150  Zajęcia własne, sprzątanie, toaleta wieczorna 

2150 – 2200  Przygotowanie do ciszy nocnej 

2200 – 645  Cisza nocna 

3. Wychowanek przebywający w bursie wnosi opłaty za: 
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a) zakwaterowanie 

b) wyżywienie 

4. Opłatę za zakwaterowanie i dzienną stawkę żywieniową ustala Dyrektor bursy. 

5. Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy uiszczać do dnia 15-go każdego 

miesiąca. 

6. Odpisy dotyczące wyżywienia należy zgłaszać w sekretariacie bursy. 

7. Zwrot kosztów za niewykorzystane wyżywienie przysługuje w przypadku 

nieobecności trwającej dłużej niż 2 dni, spowodowanej chorobą lub innymi 

przypadkami, zgłoszonymi do godziny 8.30 w przeddzień nieobecności. 

8. Wyjścia wychowanków poza bursę w czasie nauki własnej mogą odbywać się  

w uzasadnionych przypadkach za zgodą wychowawcy i po przedstawieniu pisemnego 

lub telefonicznego zwolnienia rodziców (co zostaje odnotowane w dzienniku 

korespondencji) i wpisaniu się w „zeszyt wyjść i powrotów", który znajduje się  

w pokoju wychowawców. 

9. Wyjazdy wychowanków w czasie trwania zajęć szkolnych mogą mieć miejsce 

wyłącznie na podstawie: 

a) zgody rodziców (opiekunów prawnych) 

b) zwolnienia lekarskiego 

10. Wychowanek uczestniczący w różnych zajęciach pozalekcyjnych i imprezach 

organizowanych przez szkołę, kluby sportowe, korzystający z korepetycji poza bursą 

powinien dostarczyć wychowawcy grupy pisemną zgodę rodziców. 

11. Wychowankowie mogą korzystać z sali telewizyjnej, komputerowej, fitness  

(po wcześniejszym wpisaniu się do zeszytu) oraz ze sprzętu bursy tj. odkurzacza, 

żelazka, kuchenki mikrofalowej, czajnika. 

12. Wszystkie zauważone usterki i awarie, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu 

należy natychmiast zgłaszać wychowawcy grupy, wychowawcy dyżurującemu  

i dyrektorowi placówki. Usterki i awarie wpisuje się w „zeszycie korespondencji", 

który znajduje się w pokoju wychowawców. 

13. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 – 6.45. Odbiorniki radiowe, magnetofony, 

itp. należy wyłączyć o godzinie 21.45.  

14. Dłuższa nauka i korzystanie z laptopów (po godz. 22.00) wymaga każdorazowo zgody 

wychowawcy nocnego. 

15. Wychowankowie zobowiązani są do codziennego sprzątania pokoi do godz. 8.00. 
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16. Bursa nie odpowiada za posiadane przez wychowanków wartościowe rzeczy, 

przedmioty, sprzęt i pieniądze. Pieniądze można złożyć w depozyt  u wychowawcy 

grupy. 

Rozdział IV 

Nagrody i wyróżnienia 

 

§ 4 

1. Za wzorową postawę, przejawianie inicjatywy i aktywności wychowanek może być 

nagrodzony.  

2. Lista nagród: 

1) pochwała wychowawcy, 

2) pochwała Dyrektora Bursy, 

3) nagroda rzeczowa, 

4) list pochwalny  

3. Wyróżnienia wymienione w ust. 2 pkt. 3 i 4, na wniosek wychowawcy grupy przyznaje 

Rada Pedagogiczna. 

4. O każdej przyznanej wychowankowi nagrodzie wychowawca informuje jego rodziców 

lub prawnych opiekunów, a także dyrektorów szkół. 

 

Rozdział V 

Kary 

 

§ 5 

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Bursy i niniejszego regulaminu mieszkaniec może być 

ukarany według listy kar statutowych: 

1) upomnienie wychowawcy grupy, 

2) nagana wychowawcy grupy, 

3) upomnienie Dyrektora Bursy, 

4) nagana Dyrektora Bursy, 

5) skreślenie z listy mieszkańców. 

2. Oprócz kar statutowych wobec wychowanka mogą zostać zastosowane specjalne środki 

zaradcze w postaci: 

1) pracy na rzecz innych 
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2) prac porządkowych na rzecz bursy oraz innych zadań wyznaczonych przez 

wychowawcę 

3. Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnie drastycznych przypadkach 

kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji.  

4. Decyzję administracyjną o skreśleniu wychowanka z listy mieszkańców podejmuje 

Dyrektor Bursy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii 

Młodzieżowej Rady Bursy, stosuje się po wyczerpaniu środków zaradczych, w 

przypadku: 

1) destruktywnego wpływu na współmieszkańców, mimo zastosowania kar niższego 

stopnia, 

2) rażącego naruszania podstawowych obowiązków wychowanka, 

3) drastycznego naruszania nietykalności i godności osobistej drugiego człowieka, 

4) wejścia w konflikt z prawem zakończonego prawomocnym wyrokiem skazującym 

5) posiadania narkotyków, innych środków odurzających i alkoholu lub przebywania 

pod ich wpływem na terenie bursy lub podczas imprez i uroczystości 

organizowanych przez bursę, 

6) świadomego powodowania zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, 

7) umyślnego dewastowania mienia, 

8) udowodnionej kradzieży, 

9) nieusprawiedliwionego nie regulowania opłat za wyżywienie i czesne dłużej niż  

2 miesiące. 

 

 

Rozdział VI 

Przepisy porządkowe 

 

§ 6 

1. Regulamin mieszkańca opracowano na podstawie Statutu Bursy Szkolnej w Pniewach  

oraz treść uzgodniono z samorządem mieszkańców. 

2. Zmiany w Regulaminie mieszkańca wprowadza dyrektor bursy na wniosek  

i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz samorządu wychowanków.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.  

 

 


