Regulamin Bursy Szkolnej w Sosnowcu
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Wszyscy wychowankowie są równi pod względem swej godności i swych praw.
2. Każdy wychowanek posiada wszystkie prawa zawarte w niniejszym regulaminie bez
względu na różnice wyznaniowe, polityczne, majątkowe czy pochodzenie społeczne. W
korzystaniu ze swoich praw każdy wychowanek podlega jedynie takim ograniczeniom,
które ustala poniższy regulamin wyłącznie w celu uznania i poszanowania praw i wolności
innych wychowanków i pracowników bursy.
3. Wychowanek nie może przez nikogo być traktowany w sposób poniżający, uwłaczający jego
honorowi lub dobremu imieniu.
4. Wychowanek nie może być zmuszany do przynależności do jakiegokolwiek stowarzyszenia
lub organizacji.
5. Wychowankowie mają prawo do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, a także do
zgłaszania propozycji i wniosków.
6. Wychowanek ma prawo do pełnego rozwoju osobowości poprzez naukę i rozwijanie
zainteresowań w różnorodnych formach organizowanych w placówce i poza nią.
7. Wychowanek ma obowiązek do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym bursy.
8. Wychowankowie mają prawo do jednakowej obrony przed dyskryminacją, mają też prawo
odwołania się do odpowiednich instancji przeciw działaniom stanowiącym naruszenie ich
praw.
9. Wychowanek ma prawo do tego, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach być
wysłuchanym przez zespół wychowawczy, kierownika bursy i Dyrektora Szkół
Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu.
§2
1. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków, bez względu na ich wiek oraz typ szkoły
do której uczęszczają.
2. Obowiązek zaznajomienia wychowanków z regulaminem oraz innymi przepisami
normującymi zasady przebywania w bursie spoczywa na wychowawcach.
3. Wychowankowie nie mogą tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych w
niniejszym regulaminie.
I. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE
§3
Wyżywienie
1. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z wyżywienia w Bursie.
2. Dla wychowanków Bursy korzystanie z wyżywienia jest obowiązkowe chyba że zdecydują
inaczej w stosownym zaświadczeniu będącym załącznikiem do dokumentacji wychowanka.
3. Wyżywienie w Bursie jest w całości odpłatne. Koszt wyżywienia regulują oddzielne
rozporządzenia.
4. Wychowankowie zobowiązani są do regulowania opłat żywieniowych do 10 dnia każdego
miesiąca za cały miesięczny pobyt z góry zgodnie z opłatą wskazaną w umowie.

5. Odpłatność stanowi równowartość ceny produktów spożywczych użytych do przygotowania
posiłków.
6. Dyrektor ZSO nr 3, po otrzymaniu podania od wychowanka, może w wyjątkowych
przypadkach wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności.
7. Odpisy za nie korzystanie z wyżywienia w wybranych dniach miesiąca są dokonywane pod
warunkiem zgłoszenia przez wychowanka swej nieobecności na dwa dni wcześniej przed
pierwszym dniem mającej nastąpić nieobecności. Kwota odpisu jest równa należności za
posiłki.
§4
Zakwaterowanie
1. Bursa zapewnia zakwaterowanie wychowankom w czasie trwania roku szkolnego tj. od dnia
poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego do dnia jego zakończenia za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy Bursy.
2. Każdy wychowanek wprowadzający się do Bursy, jest zobowiązany dokonać formalności
związanych z zameldowaniem w Bursie w dniu przyjazdu.
3. W okresie ferii zimowych oraz letnich Bursa nie zapewnia wychowankom opieki
wychowawczej i wychowankowie nie mogą w niej przebywać
§5
1. Wysokość opłat za zakwaterowanie, termin płatności i sposób ich wnoszenia ustala organ
prowadzący Bursę.
2. Odpłatność za zakwaterowanie wychowankowie są zobowiązani wpłacić do 10 dnia
każdego miesiąca.
3. Stała opłata miesięczna za zakwaterowanie jest niezależna od długości danego miesiąca,
przypadających w nim dni pobytu w Bursie, dni nauki szkolnej, przerw świątecznych i ferii
zimowych i podlega zwrotom.
4. Bursa może prowadzić działalność zewnętrzną w zakresie zakwaterowania np.:
przyjmowania wycieczek szkolnych, grup sportowych itp.: jak również udostępniać pokoje
w okresie ferii lub weekendów. W związku z powyższym wychowankowie Bursy na czas
swego wyjazdu mają obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy osobistych zgodnie z
ustaleniami podjętymi przez Dyrektora Bursy na daną okoliczność.
5. Dyrektor może ustalić dni wyjazdowe (w tym weekendy) a tym samym zobowiązać
wszystkich wychowanków do wyjazdu z Bursy (dotyczy również wychowanków z
zagranicy). Decyzję taką (poza nadzwyczajnymi przypadkami) dyrektor podejmuje nie
później niż tydzień wcześniej i informuje o tym pisemnie – w formie ogłoszenia w
placówce.
6. Sytuacje nie objęte przepisami są ustalane odrębnie z Dyrektorem placówki.
I. KODEKS WYCHOWANKA
§6
Wychowanek ma prawo do:
1. Zakwaterowania i wyżywienia
2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych Bursy służących do nauki własnej,
rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.

3. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w Bursie oraz w
porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach (np.: sportowych artystycznych)
prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe.
4. Współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw bytowych
młodzieży.
5. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we
wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Bursie w miarę możliwości
placówki.
6. Okresowego odwiedzania rodziców i przyjmowania osób odwiedzających go na terenie
Bursy za wiedzą wychowawców.
7. Prezentowania swych opinii i wniosków dotyczących życia w Bursie.
8. Uczenia się po godzinie 22.00 pod warunkiem, że nie zakłóca to spokoju i wypoczynku
innych, lecz nie dłużej niż do godziny 24.00 – za zgodą wychowawcy.
9. Warunków w Bursie zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi
formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności.
10. Zwracania się do wychowawcy, kierownika, dyrektora Bursy we wszystkich istotnych
sprawach i uzyskania od nich pomocy.
11. Poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych w relacjach rodzinnych
i korespondencji.
§7
Wychowanek ma obowiązek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sumiennego uczęszczania na zajęcia szkolne i udziału w nich.
Systematycznego i rzetelnego przygotowania się do zajęć szkolnych.
Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Kierownika i Dyrektora Bursy.
Współdziałania w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w Bursie
Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia Bursy.
Uczestniczenia w pracach społecznie – użytecznych na rzecz Bursy i środowiska.
Współuczestniczenia w realizacji zadań podejmowanych na rzecz Bursy i środowiska.
Kulturalnego zachowywania się w Bursie i poza nią.
Zgłaszania z wyprzedzeniem, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających się
poza Bursą oraz dostarczenia pisemnego potwierdzenia tego faktu przez rodziców.
10. Przestrzegania zasad dotyczących współżycia społecznego a w szczególności:
a) okazywania szacunku pracownikom Bursy oraz innym mieszkańcom
b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności
c) szanowania poglądów i przekonań drugiego innych ludzi oraz godności i wolności
osobistej drugiego człowieka
11. Zapobiegania szkodliwym dla zdrowia nałogom – zabrania się wychowankom palenia
tytoniu i e-papierosów, posiadania i picia alkoholu, posiadania i używania narkotyków oraz
używania środków odurzających.
12. Dbania o higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia.
13. Regularnego uiszczania opłat za zakwaterowanie oraz wyżywienie w Bursie.
§8
Ponadto wychowanek zobowiązany jest do przestrzegania następujących szczegółowych
ustaleń
1. Codziennego sprzątania pokoi.

2. Przestrzegania zakazu wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów (w tym
odpadków).
3. Bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej 22.00-06.00. nauka po 22.0 może odbywać się
jedynie w sposób nie zakłócający spokoju i wypoczynku innym zamieszkującym Bursę.
4. Uzyskania zgody wychowawcy na każdorazowe wyjście z Bursy, jak również wyjazd poza
teren Sosnowca oraz odnotowywanie tego faktu w zeszycie wyjść.
5. Nagły wyjazd wychowanka do domu w trakcie tygodnia spowodowany chorobą lub inną
ważną sytuacją osobistą następuje po uzgodnieniu z rodzicami i wychowawcą.
6. Powrotu do Bursy do godz 21.30.
7. Przestrzegania godzin posiłków i nie wynoszenia talerzy oraz kubków ze stołówki.
8. Ponoszenia odpowiedzialności za to, by osoby odwiedzające swym zachowaniem nie
naruszały regulaminu Bursy. Odwiedzający mają obowiązek wylegitymować się
wychowawcy. Bursa może nie zezwolić na wpuszczenie osoby z zewnątrz. A w przypadku
odnalezienia takiej osoby na terenie Bursy może zażądać natychmiastowego opuszczenia
placówki.
9. Szanowania mienia Bursy i współmieszkańców, nie zmieniania zastanego układu i porządku
(nie wolno przestawiać i dostawiać mebli na ścianach przyklejać ozdób plakatów).
10. Zgłaszania na bieżąco wychowawcy zauważone zniszczenia lub nieprawidłowe
funkcjonowanie sprzętu będącego wyposażeniem Bursy.
11. Bezwzględnego przestrzegania zakazu dorabiania kluczy do pomieszczeń Bursy, a
zwłaszcza do swojego pokoju. Wychowankowi nie wolno na własną rękę dorabiać kluczy do
pokoi mieszkalnych.
12. Każdorazowo wychodząc z pokoju zamykania drzwi na klucz i zabierania klucza ze sobą,
jeśli pozostaje na terenie Bursy, oraz bezwzględnego oddawania wychowawcy klucza gdy
opuszcza Bursę.
13. Przestrzegania pór posiłków tj.
• Śniadania
godz: 06.30-08.30
• obiadokolacje
godz: 18.30-20.30
§9
1. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność Bursy,
nieprzestrzeganie regulaminu placówki oraz nie wywiązywanie się z obowiązków –
wychowanek może być ukarany:
a) upomnieniem ustnym przez wychowawcę w rozmowie indywidualnej
b) upomnieniem pisemnym przez Kierownika Bursy z wpisem do akt wychowanka
c) naganą
• ustną udzieloną przez Kierownika Bursy lub wychowawcę wobec grupy
• pisemną udzieloną przez Dyrektora z ostrzeżeniem wydalenia z placówki
d) usunięcie z Bursy, skreślenie z listy wychowanków w przypadku naruszenia postanowień
zawartych w ust. 2 paragrafu na podstawia uchwały Rady.
§ 10
1. Za szczególne przypadki naruszenia postanowień regulaminu placówki uważa się:
a) spożywanie alkoholu lub przebywanie pod jego wpływem na terenie placówki
b) rozprowadzanie, udostępnianie lub przyjmowanie środków odurzających oraz pozostawanie
pod ich wpływem na terenie obiektu
c) kradzież i inne czyny niezgodne z prawem
d) niszczenie mienia Bursy i współmieszkańców

e) przebywanie w Bursie osób postronnych w godzinach nocnych
f) samowolne opuszczanie placówki w godzinach nocnych
g) stwierdzenie użycia na terenie placówki agresji lub przemocy wychowanka wobec innych
osób
h) niewłaściwe, lekceważące zachowanie wobec Dyrektora, wychowawców lub innych
pracowników Bursy.
i) posiadanie przedmiotów zabronionych prawnie, przedmiotów uznanych za niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i życia zamieszkujących Bursę.
2. Karę pozbawienia miejsca w Bursie stosuje się wobec wychowanków, którzy nie
uczestniczą w zajęciach szkolnych oraz w zajęciach praktycznej nauki zawodu oraz
sportowych bez podania przyczyny i bez usprawiedliwienia.
3. Kolejność stosowania w/w kar, w zależności od charakteru wykroczenia, nie musi być
przestrzegana. Wychowankowi przysługuje prawo do odwołania się od zastosowanej kary.
4. Kara relegacji może być stosowana również w przypadku, kiedy wychowawcy (Dyrektor)
wykorzystali wszystkie dostępne możliwości oddziaływań wychowawczych, a wychowanek
nadal nie akceptuje reguł obowiązujących w społeczności placówki.
5. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia zasad
współżycia, stopień winy wychowanka i jego dotychczasowy stosunek do kolegów i
pracowników Bursy.
§ 10
1. Nie można nakładać dwóch kar jednocześnie za to samo przewinienie.
2. O szczególnych przypadkach łamania niniejszego regulaminu przez wychowanka
zawiadamiani są rodzice/opiekunowie. Poinformowanie rodziców nie jest karą.
3. Wychowanek od kary zawieszenia/wydalenia może odwołać się pisemnie do Dyrektora w
ciągu 7 dni.
I. PRZEPISY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE
§ 11
1. Wychowankowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wszelkich
czynności i prac na terenie Bursy, a w szczególności:
a) znać Regulamin Bursy i statut Bursy, regulamin wychowanka oraz obowiązujące na terenie
procedury
b) znać ogólne zasady ppoż. i plan ewakuacyjny na wypadek pożaru oraz brać udział w
ćwiczebnych alarmach przeciwpożarowych organizowanych przez Dyrektora i Straż
Pożarną.
c) Przestrzegać zakazu używania tytoniu, picia alkoholu, zażywania dopalaczy, narkotyków,
medykamentów i innych substancji psychoaktywnych. Obowiązuje całkowity zakaz bycia
pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, przyjmowania osób w stanie
nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu, a także przebywania w towarzystwie
takich osób.
d) Przestrzegać zakazu używania w pokojach mieszkalnych niedozwolonych przedmiotów i
narzędzi elektrycznych.
e) Nie używać na terenie Bursy otwartego ognia tj. świeczek, kadzideł. Nie pozostawiać bez
nadzoru świecących się lampek w pokojach, ładowarek do telefonów komórkowych oraz
laptopów pozostawionych włączonych do sieci.

§ 12
1. Wychowankowie zobowiązani są do pozostawienia klucza od swojego pokoju u
wychowawcy przy każdorazowym wyjściu z Bursy.
2. Wychowawca ma prawo w dowolnym momencie zażądać klucza do pokoju wydanego
wychowankom.
3. Wychowawca ma prawo wejść do pokoi wychowanków o każdej porze.
4. Wychowankom nie wolno zamykać się od wewnątrz w pokojach. Zachowanie takie grozi
wydaleniem w Bursy.
5. Wszystkie zauważone usterki i awarie, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu
należy natychmiast zgłaszać wychowawcy dyżurującemu i kierownikowi Bursy.
6. Wszelkie prace związane z drobnymi naprawami wykonywane mogą być przez
konserwatora.
7. W przypadku choroby lub wypadku wychowanek powinien niezwłocznie poinformować o
tym fakcie Bursę lub osobiście zgłosić się do wychowawcy na dyżurze.
8. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanków pozostawione w
niezamkniętych pomieszczeniach: pokojach, łazienkach, świetlicach i innych.
9. Wychowanek odchodzący z Bursy zobowiązany jest powiadomić wychowawcę o terminie
odejścia i dokonać wszystkich formalności wyszczególnionych w karcie obiegowej.
§ 13
1.
a)
b)
c)

Odpowiedzialność materialna wychowanka obejmuje:
szkody wyrządzone na majątku Bursy - szkody trwałe i nietrwałe.
roszczenia placówki powstałe wskutek nieterminowego uiszczania opłat za pobyt w Bursie.
Wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną i regulaminową w przypadku
stwierdzenia celowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu/wyposażenia placówki
d) Wychowanek odpowiada osobiście za szkody spowodowane przez siebie, jednak w
przypadku, gdy szkoda powstała w zajmowanym pokoju wieloosobowym i nie ma
możliwości ustalenia sprawcy szkody, mieszkańcy danego pokoju ponoszą
odpowiedzialność w częściach równych za wyrządzone szkody w jego wyposażeniu i
wyglądzie oraz w pomieszczeniach wspólnych lub mieniu Bursy, chyba że jeden z
wychowanków przyzna się do zniszczenia mienia.
e) Za szkody wyrządzone w mieniu Bursy przez gościa lub osobę odwiedzającą odpowiada
solidarnie wraz z tymi osobami mieszkaniec przyjmujący te osoby.
I. INSTRUKCJA BHP I PRZECIWPOŻAROWA
§ 14
Zabrania się:
1. Przywożenia do bursy i korzystania w pokojach mieszkalnych z urządzeń elektrycznych o
dużym poborze energii, w tym generujących duże ilości ciepła (opiekacz, grzałka, żelazko).
Można korzystać z nich wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
2. Przywożenia do Bursy i korzystania w pokojach mieszkalnych z innego typu urządzeń
grzewczych.
3. Dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej i innych instalacjach.
4. Używania otwartego ognia.

5. Wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie.
6. Zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków w pokojach.

