REGULAMIN
MIESZKAŃCÓW BURSY KOEDUKACYJNEJ
W SKIERNIEWICACH

I. Ustalenia regulujące rozkład dnia
Bursa czynna jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole od
niedzieli godz. 1800 do piątku godz. 1700.
1. Rozkład dnia w dni robocze i świąteczne podany jest w oddzielnym ogłoszeniu.
W rozkładzie dnia mogą nastąpić zmiany w zależności od istniejących potrzeb. Decyzję
o zmianie rozkładu dnia podejmuje dyrektor na wniosek wychowawcy lub Rady
Młodzieży.
2. Podczas samokształcenia w godz. 1630 – 1815 wychowankowie mają obowiązek
przebywania w swoich pokojach, świetlicy lub kąciku cichej nauki i zachowywać ciszę.
3. Dodatkowa nauka po godz. 2200 może odbywać się na wniosek wychowawcy grupy i za
zgodą wychowawcy dyżurnego w pokoju, kąciku cichej nauki z zachowaniem ciszy
i spokoju.
4. Oglądanie programu telewizyjnego poza godzinami czasu wolnego i zajęć świetlicowych
wymaga zgody wychowawcy.
5. Każdorazowe wyjście z bursy poza czasem wolnym wyznaczonym rozkładem dnia
wymaga zgody wychowawcy.
6. Rodzice i opiekunowie wychowanków mogą ich odwiedzać w pokojach za wiedzą
wychowawcy.
7. Koleżanki i koledzy z zewnątrz mogą odwiedzać wychowanków w czasie wolnym po
uzyskaniu zgody wychowawcy w świetlicy do godz. 2000.
8. Odwiedziny nie mogą zakłócać spokoju innym wychowankom, zwłaszcza w czasie nauki
własnej.

II. Prawa mieszkańców bursy
Wychowankowie mają prawo:
1.

Do poszanowania godności własnej, zachowania w tajemnicy spraw osobistych,
rodzinnych i koleżeńskich.

2.

Do swobody wyrażania swoich myśli i przekonań.

3.

Do dzielenia się z wychowawcą lub dyrektorem bursy swoimi problemami
oraz oczekiwać od nich pomocy, podpowiedzi, wyjaśnień.

4.

Aktywnie uczestniczyć w działalności placówki oraz brać czynny udział w pracach
inicjowanych przez Radę Młodzieży.

5.

W przypadku trudności w opanowaniu materiału nauczania do otrzymania pomocy od
wychowawcy lub koleżanki, kolegi.

6.

Uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych artystycznych lub kulturalnych za
zgodą rodziców i wychowawcy.

7.

Do wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach, i uroczystościach
organizowanych w bursie.

8.

Do odwoływania się od decyzji Rady Pedagogicznej do dyrektora i za jego
pośrednictwem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty
w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach).

III. Obowiązki mieszkańców bursy
Obowiązkiem wychowanka mieszkającego w bursie jest:
1.

Zapoznać się z regulaminem i bezwzględnie go przestrzegać oraz stosować się do
ramowego rozkładu dnia.

2.

Przestrzegać zasad współżycia społecznego:


okazywać szacunek wychowawcom, pracownikom bursy koleżankom i kolegom



szanować godność osobistą i dobre imię drugiego człowieka bez względu na jego
wygląd zewnętrzny, kolor skóry, płeć, stan zdrowia, światopogląd, sytuację
rodzinną i możliwości finansowe



zachowywać w tajemnicy powierzone sprawy osobiste



szanować wspólną i cudzą własność osobistą

3.

Zachowywać się kulturalnie, dbać o piękno mowy ojczystej, nie używać obraźliwych,
wulgarnych słów i gestów.

4.

Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz współmieszkańców.

5.

Uczestniczyć w inicjatywach podejmowanych przez grupę lub Radę Młodzieży.

6.

Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na samokształcenie, rzetelnie
i systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych.

7.

Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz bursy.

8.

Dbać o ład, porządek oraz estetykę pomieszczeń i otoczenia poprzez:
 sumienne pełnienie dyżurów
 poszanowanie sprzętu znajdującego się w salach sypialnych i w pomieszczeniach
ogólnodostępnych, zwracanie uwagi na wszelkie przejawy dewastacji
 utrzymywanie porządku w pokojach i dbanie o jego estetyczny wygląd
 zachowywanie czystości w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych.

9.

.Korzystać z urządzeń technicznych i elektrycznych zgodnie z przepisami bhp
i w wyznaczonym do tego miejscu.

10. Opłacać regularnie koszty wyżywienia i zamieszkania do 15-ego dnia każdego
miesiąca.
11. Przebywać w swoim pokoju po godz. 2200.

IV. Inne przepisy regulujące życie społeczności
1.

W przypadku łamania regulaminu przez mieszkańców decyzje o sankcjach karnych
podejmują w zależności od wykroczenia: wychowawca grupy, Rada Pedagogiczna.

2.

Na terenie placówki zabronione jest picie alkoholu, palenie tytoniu i zażywanie
narkotyków.

3.

Wyjazd do domu w ciągu tygodnia dopuszczalny jest tylko na prośbę rodziców,
opiekunów i za zgodą wychowawcy.

4.

Sala sypialna może być zamknięta na klucz tylko w czasie, gdy nikt w niej nie przebywa.

5.

Wychowankowie, którzy dopuszczą się celowego niszczenia sprzętu znajdującego się
w pomieszczeniach bursy zostaną obciążeni materialnie. Wyceny stopnia uszkodzenia
dokonuje konserwator na wniosek wychowawcy.

6.

Podania o przyjęcie do bursy należy składać po zakończonej rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych do końca lipca.

7.

O przyjęciu do bursy decyduje: dyrektor w porozumieniu z komisją kwalifikacyjną, którą
stanowią wychowawcy oraz przedstawiciele Rady Młodzieży.

8.

Pierwszeństwo w przyjęciu do bursy mają uczniowie kontynuujący naukę. Podania
należy składać w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

9.

Uczeń, któremu nie przyznano miejsca w bursie może odwołać się od decyzji do
Dyrektora bursy w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

10. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego wpływu.

V. Kary za wykroczenia
1.

Za pojedyncze drobne wykroczenia wynikające z nieprzestrzegania obowiązków
wychowanka bursy i ramowego planu dnia wychowanek otrzymuje upomnienie od
wychowawcy grupy.

2.

Przy często powtarzających się w/w wykroczeniach zostają powiadomieni rodzice
wychowanka.

3.

Za nagminne nie wywiązywanie się z obowiązków wynikających z regulaminu
i ramowego planu dnia wychowanek otrzymuje naganę dyrektora. Następną karą za
pojawianie się tego wykroczenia jest skreślenie z listy wychowanków.

4.

Niepowiadomienie wychowawcy o wyjściu i powrót do bursy w czasie ciszy nocnej lub
niestawienie się na noc skutkuje skreśleniem wychowanka z listy mieszkańców.

5.

Za spożywanie alkoholu na terenie bursy lub przyjście do bursy w stanie nietrzeźwości
wychowanek zostaje skreślony z listy mieszkańców.

6.

Wszelkie przejawy fizycznego bądź psychicznego znęcania się nad współmieszkańcem
karane są dyscyplinarnym wydaleniem z placówki.

Decyzję o skreśleniu z listy wychowanków placówki lub o dyscyplinarnym wydaleniu z
bursy podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
Od w/w wymienionych decyzji wychowanek ma prawo odwołania się do Kuratorium
Oświaty w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach za pośrednictwem Dyrektora w terminie
14 dni od daty przyjęcia informacji o wymierzeniu kary.

VI. Nagrody i wyróżnienia
Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu bursy oraz wysoką kulturę osobistą
wychowanek może być wyróżniony:


pochwałą wychowawcy grupy wobec wychowanków



pochwalą dyrektora wobec wszystkich wychowanków



listem pochwalnym do rodziców i do szkoły



nagrodą rzeczową przydzieloną indywidualnie lub dla mieszkańców danego pokoju.

Skierniewice, dnia 15 września 2016 roku

