Regulamin Bursy Szkolnej
Bursa Szkolna jest placówką publiczną i wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego.
Siedziba Bursy Szkolnej mieści się w Wołowie przy ul. Kościuszki 27.
Bursa Szkolna zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania. Bursa Szkolna zapewnia opiekę i wychowanie uczniom
uczęszczającym do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniom wymagającym
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchaczom zakładów
kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych do 24 roku życia.
Bursa Szkolna zapewnia wychowankom: opiekę wychowawczą w okresie kształcenia się,
całodzienne wyżywienie, sanitarno – higieniczne warunki zakwaterowania, odpowiednie
warunki do nauki. Umożliwia rozwijanie zainteresowań, uczestnictwo w kulturze i
uprawianie sportu.
Postanowienia ogólne
§1
1. Wszyscy wychowankowie posiadają równe prawa bez względu na różnice
wyznaniowe, polityczne, majątkowe czy pochodzenie społeczne.
2. Wychowanek nie może przez nikogo być traktowany w sposób poniżający,
uwłaczający jego honorowi lub dobremu imieniu.
3. Wychowanek nie może być zmuszany do przynależności do jakiegokolwiek
stowarzyszenia lub organizacji.
4. Wychowankowie mają prawo do uczestnictwa w pracach funkcjonującego Samorządu
Wychowanków Bursy a także do zgłaszania własnych propozycji i wniosków.
5. Wychowanek ma obowiązek współuczestniczenia w życiu społecznym bursy.
6. Samorząd Wychowanków Bursy ma prawo proponowania zmian w celu ulepszenia
życia w Bursie Szkolnej, w tym planu wychowawczego i planu profilaktyki oraz
kalendarza imprez i uroczystości, a także konsultowania zadań i problemów
podejmowanych przez wychowanków, kierownika i wychowawców Bursy Szkolnej.
§2
1. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków, bez względu na wiek oraz typ
szkoły, do której uczęszczają.
2. Obowiązek zaznajomienia wychowanków z regulaminem oraz innymi przepisami
normującymi zasady przebywania w Bursie Szkolnej spoczywa na wychowawcy
grupy.
3. Wychowankowie nie mogą tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych w
niniejszym regulaminie.
Wyżywienie i zakwaterowanie
§3
1. Wychowankowie Bursy Szkolnej mają prawo korzystać z całodziennego wyżywienia.
2. Wyżywienie w Bursie Szkolnej jest w całości odpłatne.

3. Sposób regulowania opłat za wyżywienie reguluje Zarządzenie Dyrektora Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w sprawie warunków
korzystania ze stołówki szkolnej.
§4
1. Bursa Szkolna zapewnia zakwaterowanie wychowankom w czasie trwania roku
szkolnego.
2. Przyjęcie wychowanka do Bursy Szkolnej odbywa się na podstawie pisemnej prośby
złożonej przez osobę zainteresowaną (w przypadku uczniów niepełnoletnich przez ich
rodziców lub prawnych opiekunów) do dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Wołowie.
3. O przyjęciu wychowanka do Bursy Szkolnej decyduje dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.
4. Każdy wychowanek wprowadzający się do Bursy Szkolnej jest obowiązany dokonać
formalności związanych z zameldowaniem w bursie w dniu przyjazdu.
5. W okresie ferii Bursa Szkolna nie zapewnia wychowankom opieki wychowawczej i
wychowankowie nie mogą w niej przebywać.
§5
1. Wysokość odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej określa organ
prowadzący szkołę.
2. Odpłatność za zakwaterowanie wychowankowie zobowiązani są wpłacić do
dziesiątego dnia roboczego każdego miesiąca.
3. Bursa Szkolna może prowadzić działalność zewnętrzną w zakresie zakwaterowania,
np.: przyjmowania uczestników wycieczek szkolnych, grup sportowych itp., jak
również udostępniać pokoje w okresie ferii lub weekendów. Na daną okoliczność,
wychowankowie na czas swego wyjazdu mają obowiązek zabezpieczenia swoich
osobistych rzeczy zgodnie z ustaleniami podjętymi przez wychowawcę Bursy
Szkolnej.
4. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie może ustalić
dni wyjazdowe, tym samym zobowiązać wszystkich wychowanków do wyjazdu z
Bursy Szkolnej. Decyzję taką (poza nadzwyczajnymi przypadkami) dyrektor
podejmuje nie później niż na tydzień wcześniej i informuje o tym pisemnie w formie
ogłoszenia w Bursie Szkolnej.
Kodeks wychowanka
Kodeks wychowanka zawiera prawa i obowiązki wychowanka. Zobowiązuje on
wychowanków do rzetelnej nauki, okazywania szacunku dorosłym i kolegom, tworzenia
przyjaznej atmosfery. Określa zasady współżycia wychowanków i wychowawców oparte na
wzajemnym zrozumieniu, życzliwości i poszanowaniu.

Prawa wychowanka
§6
Wychowanek ma prawo do:
1. Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających higienę, bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz
poszanowania godności.
3. Życzliwego i podmiotowego traktowania, swobody wyrażania myśli i przekonań.
4. Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów, wyboru proponowanych form
spędzania wolnego czasu.
5. Korzystania z pomocy w przygotowaniu zadań szkolnych, korzystania z urządzeń i
pomocy dydaktycznych Bursy Szkolnej służących do nauki własnej.
6. Uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Bursie Szkolnej oraz w porozumieniu
z wychowawcą w innych zajęciach prowadzonych przez placówki i organizacje
środowiskowe.
7. Współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw bytowych
wychowanków Bursy Szkolnej w zakresie prezentowania opinii i wniosków w tej
sprawie, wpływania na życie Bursy Szkolnej poprzez działalność samorządową.
8. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz
w sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Bursie Szkolnej.
9. Odwiedzania rodziców i przyjmowania osób odwiedzających na terenie Bursy
Szkolnej za wiedzą wychowawcy.
10. Uczenia się po godzinie 22:00 pod warunkiem niezakłócania spokoju i wypoczynku
innym.
11. Zachowania dyskrecji w sprawach osobistych, w relacjach rodzinnych i
korespondencji.
Obowiązki wychowanka
§7
1. Wychowanek ma obowiązek:
2. Systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne.
3. Systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do zajęć szkolnych.
4. Podporządkowywać się zaleceniom wychowawców Bursy Szkolnej i zarządzeniom
dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.
5. Współdziałania w organizacji pracy i wypoczynku wychowanków mieszkających w
Bursie Szkolnej.
6. Utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń oraz otoczenia Bursy Szkolnej.
7. Uczestniczenia w pracach społecznie-użytecznych na rzecz Bursy Szkolnej i
środowiska.
8. Współuczestniczenia w realizacji zadań podejmowanych przez wychowanków Bursy
Szkolnej.
9. Kulturalnego zachowania się w Bursie Szkolnej i poza nią.
10. Zgłaszania uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających się poza Bursą
Szkolną.
11. Przestrzegania zasad współżycia społecznego a w szczególności:
a) okazywania szacunku pracownikom Bursy Szkolnej oraz innym mieszkańcom,
b) przeciwstawiania się wszelkim przejawom agresji,
c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi oraz godności i wolności
osobistej drugiego człowieka.
12. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu, posiadania i picia alkoholu, posiadania i
używania środków odurzających.
13. Dbania o własne zdrowie, higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia.
14. Przestrzegania ciszy w czasie nauki własnej i w czasie ciszy nocnej.

15. Powiadomienia wychowawcy o planowanej nieobecności w Bursie Szkolnej, a także
wyjściu poza nią.
16. Przestrzegania rozkładu dnia Bursy Szkolnej (Załącznik Nr 2 do niniejszego
Regulaminu).
17. Korzystania z pełnego wyżywienia.
18. Stosowania się do obowiązującego Regulaminu Bursy szkolnej, przepisów bhp, p.poż
i zasad współżycia społecznego.
19. Respektowania zakazu gier hazardowych, w piłkę itp. w Bursie Szkolnej.
20. Pokrywania strat finansowych Bursy Szkolnej wynikłych z niewłaściwej eksploatacji
pomieszczeń, urządzeń i sprzętów, z których korzysta wychowanek.
21. Respektowania zakazu dorabiania kluczy do pomieszczeń Bursy Szkolnej.
22. Respektowania zakazu wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów.
23. Respektowania zakazu wprowadzania osób postronnych lub umożliwienia wejścia do
Bursy Szkolnej osobom nie będącym wychowankami bez zgody wychowawcy.
24. Regularnego uiszczania opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej.
Kary i nagrody
§8
Za wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu społeczności Bursy Szkolnej i
uzyskiwanie postępów w nauce wychowanek może otrzymać nagrodę w postaci:
1. Udzielenia pochwały indywidualnej przez wychowawcę.
2. Udzielenia pochwały przez kierownika Bursy Szkolnej wobec wychowanków.
3. Wystosowania listu pochwalnego do rodziców i dyrektora szkoły, do której uczęszcza
wychowanek Bursy Szkolnej.
4. Nagrody rzeczowej.
§9
Za rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność Bursy
Szkolnej, nieprzestrzeganie regulaminu oraz nie wywiązywanie się z obowiązków
wychowanek może być ukarany:
1. Upomnieniem ustnym przez wychowawcę.
2. Naganą udzieloną przez dyrektora CKZiU z ostrzeżeniem wydalenia z Bursy Szkolnej.
3. Pobytem warunkowy w Bursie Szkolnej z określeniem listy warunków.
4. Pozbawieniem prawa zamieszkania w Bursie Szkolnej na określony czas z
możliwością powrotu.
5. Usunięcia z Bursy Szkolnej i skreślenia z listy wychowanków.
§ 10
Za szczególne przypadki naruszenia postanowień regulaminu Bursy Szkolnej uważa się:
1. Spożywanie alkoholu lub przebywanie pod jego wpływem na terenie Bursy szkolnej.
2. Rozprowadzanie, udostępnianie lub przyjmowanie środków odurzających oraz
przebywanie pod ich wpływem na terenie Bursy Szkolnej.
3. Kradzież i inne czyny niezgodne z prawem.
4. Umyślne niszczenie mienia Bursy Szkolnej i wychowanków.
5. Wprowadzanie i pozostawanie w Bursie Szkolnej osób postronnych w godzinach
nocnych.
6. Samowolne opuszczanie Bursy Szkolnej w godzinach nocnych.

7. Używanie na terenie Bursy Szkolnej agresji lub przemocy wychowanka wobec innych
osób.
8. Niewłaściwe, lekceważące zachowanie wobec kierownika, wychowawców lub innych
pracowników Bursy Szkolnej.
§ 11
1. Karę pozbawienia miejsca w Bursie Szkolnej stosuje się również wobec
wychowanków, którzy nie uczestniczą w zajęciach szkolnych i w zajęciach
praktycznej nauki zawodu bez usprawiedliwienia.
2. Kolejność stosowania kar nie musi być przestrzegana.
3. Rodzaj zastosowanej kary wobec wychowanka zależny jest od charakteru
wykroczenia.
4. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia
postanowień regulaminu, zasad współżycia społecznego, stopień winy wychowanka i
jego dotychczasowy stosunek do wychowanków i pracowników Bursy Szkolnej.
5. Nie można nakładać kilku kar jednocześnie za to samo przewinienie.
6. O szczególnych przypadkach łamania regulaminu przez wychowanka zawiadamia się
rodziców (prawnych opiekunów).
7. Wychowankowie usunięci z Bursy Szkolnej nie mają prawa odwiedzin w
pomieszczeniach Bursy Szkolnej.
8. Wychowankowi przysługuje prawo odwołania się od zastosowanej kary do dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w ciągu 7 dni od daty
zastosowania kary.
9. Odwołanie wychowanka od zastosowanej wobec niego kary ma formę pisemną.
Przepisy organizacyjno-porządkowe
§ 12
Wychowankowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wszelkich
czynności i prac na terenie Bursy Szkolnej oraz w jej otoczeniu, a w szczególności:
1. Znać regulamin Bursy Szkolnej oraz obowiązujące w niej procedury,
2. Znać ogólne zasady p.poż. i plan ewakuacyjny oraz brać udział w ćwiczeniach
alarmowych organizowanych przez wychowawców i Straż Pożarną,
3. Przestrzegać zakazu: palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania substancji
psychoaktywnych (odurzających), przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym lub pod
wpływem środków odurzających i przebywania w towarzystwie takich osób.
4. Przestrzegać zakazu posiadania i używania w pokojach mieszkalnych niedozwolonych
przedmiotów i narzędzi elektrycznych,
5. Przestrzegać zakazu używania na terenie Bursy Szkolnej otwartego ognia (świeczek,
kadzideł itp.) oraz pozostawiania bez dozoru włączonego oświetlenia elektrycznego,
ładowarek do telefonów, laptopów i innych urządzeń elektrycznych pozostawionych
włączonych jedynie do sieci.
6. Dokonywać codziennego sprzątania pokoi a raz w tygodniu porządków generalnych.
7. Ponosić odpowiedzialność za osoby odwiedzające, by swym zachowaniem nie
naruszały regulaminu Bursy Szkolnej.
8. Szanować mienie Bursy Szkolnej i współmieszkańców, nie zmieniać zastanego układu
i porządku.
9. Zgłaszać na bieżąco wychowawcy zauważone zniszczenia lub nieprawidłowości w
funkcjonowaniu sprzętu będącego na wyposażeniu Bursy Szkolnej.

10. Zgłaszać natychmiast wychowawcy wszystkie usterki i awarie zauważone na terenie
Bursy Szkolnej i w jej otoczeniu, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu.
11. Wszelkie prace wykonywane przez wychowanków mogą odbywać się za zgodą
wychowawcy i pod jego opieką.
§ 13
1. Wychowankowie zobowiązani są do zamykania swojego pokoju na klucz
każdorazowo w momencie jego opuszczania.
2. Wychowankowie zobowiązani są do pozostawiania klucza do pokoju przed każdym
wyjściem z Bursy Szkolnej w pokoju wychowawców.
3. Wychowankowie obowiązani są przestrzegać zakazu dorabiania kluczy do
pomieszczeń Bursy Szkolnej.
4. Wychowawca ma prawo wejść do pokoi wychowanków o każdej porze.
5. Wychowanek uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych
przez szkołę, organizacje zewnętrzne, korzystający z korepetycji poza Bursą Szkolną
powinien dostarczyć wychowawcy pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
6. W przypadku złego stanu zdrowia wychowanek powinien zgłosić się do
wychowawcy.
7. Bursa Szkolna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanków
pozostawione w nie zamkniętych pomieszczeniach: pokojach, łazienkach, świetlicy,
pokoju nauki własnej i innych.
8. Wychowanek odchodzący z Bursy Szkolnej zobowiązany jest powiadomić
wychowawcę o terminie odejścia i dokonać wszystkich formalności
wyszczególnionych w karcie obiegowej.
§ 14
Odpowiedzialność materialna wychowanka obejmuje szkody wyrządzone w majątku Bursy
Szkolnej oraz roszczenia powstałe wskutek nieterminowego uiszczania opłat za pobyt w
Bursie Szkolnej.
1. Wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną i regulaminową w przypadku
stwierdzenia celowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu/wyposażenia mienia
Bursy Szkolnej.
2. Wychowanek odpowiada osobiście za szkody przez siebie spowodowane, jednak w
przypadku, gdy szkoda powstała w zajmowanym pomieszczeniu wieloosobowym i nie
ma możliwości ustalenia sprawcy szkody, wychowankowie korzystający z tego
pomieszczenia ponoszą odpowiedzialność wspólną w częściach równych za
wyrządzone szkody w tym pomieszczeniu.
3. Za wyrządzone szkody w mieniu bursy spowodowane przez osobę odwiedzającą
odpowiada solidarnie wraz z tą osobą wychowanek przyjmujący osobę odwiedzającą.

Instrukcja bhp i przeciw pożarowa
§ 15
Zabrania się:

1. Przywożenia do Bursy Szkolnej urządzeń elektrycznych (czajnik, telewizor, opiekacz,
grzałka, żelazko, grzejnik elektryczny itp.) i korzystania z nich w pokojach
mieszkalnych.
2. Można z nich korzystać tylko za zgodą wychowawcy i w wyznaczonych przez niego
miejscach.
3. Dokonywania jakiegokolwiek manipulowania przy instalacji i urządzeniach
elektrycznych.
4. Używania otwartego ognia (świec, zapalniczek itp.).
5. Wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie.
6. Zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków w pokojach.
Załącznik Nr 1
do Regulaminu Bursy Szkolnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Wołowie
Wysokość opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej
1. Wysokość opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży wynosi 1,00zł/miesiąc
zakwaterowania.
2. Wysokość opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej dla osób nie bedących
uczniami wynosi 20,00zł/dobę zakwaterowania.
Załącznik Nr 2
do Regulaminu Bursy Szkolnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Wołowie
Rozkład dnia Bursy Szkolnej
6:30 – 7:00 – pobudka
7:00 – 7:20 – toaleta poranna, porządkowanie pokoi
7:20 – 7:50 – ŚNIADANIE
7:50 – 8:00 - wyjście na zajęcia szkolne
8:00 – 16:00 – zajęcia szkolne
14:00 – 16:00 – OBIAD
do 16:00 – czas wolny, wykonywanie porządków w bursie
16:00 – 18:00 – nauka własna
18:00 – 19:00 – KOLACJA
19:00 – 20:00 – czas wolny
20:00 – 21:30 – spotkania w grupach, zajęcia indywidualne i grupowe
21:30 – 22:00 – kontrola obecności, porządki w pokojach, toaleta wieczorna
22:00 – 06:00 – cisza nocna

