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REGULAMIN WYCHOWANKA 

BURSY SZKOLNEJ NR 1 

W RADOMIU 

 

Na podstawie §7 i §9 Statutu Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomiu tworzy się Regulamin 

Wychowanka Bursy Szkolnej Nr 1 w Radomiu zawierający: 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

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 zapewnienia 

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. Wychowankowie mają prawo do uczestnictwa w pracach sekcji, Młodzieżowej Rady 

Bursy, a także do zgłaszania propozycji i wniosków. 

5. Wychowanek ma prawo do pełnego rozwoju osobowości poprzez naukę i rozwijanie 

zainteresowań w różnorodnych formach organizowanych w placówce i poza nią. 

6. Wychowanek ma obowiązek współuczestniczenia w życiu społecznym bursy. 

7. Wychowankowie mają prawo do jednakowej obrony przed dyskryminacją, mają też 

prawo odwołania się do odpowiednich instancji przeciw działaniom stanowiącym 

naruszenie jego praw. 

8. Wychowanek ma prawo do tego, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach  

i obowiązkach być wysłuchanym przez Zespół Wychowawczy Bursy, MRB 

(Młodzieżową Radę Bursy) i Dyrekcję. 

9. MRB ma prawo do proponowania zmian w celu ulepszania życia w placówce, w tym 

kalendarza imprez i uroczystości, a także konsultowania zadań i problemów 

podejmowanych przez wychowanków, Dyrekcję bursy i Radę Pedagogiczną. 

10. Wychowanek przebywający w placówce korzysta z całodziennego wyżywienia 

zgodnie z ustaloną stawką żywieniową i zasadami racjonalnego żywienia. 
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11. W bursie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu a także spożywania alkoholu 

oraz innych używek. W przypadku kiedy ze względu na złamanie zakazu palenia 

tytoniu i włączenia się czujki dymowej lub alarmu spowoduje to interwencję straży 

pożarnej, koszty nieuzasadnionego wezwania straży pożarnej spoczywają  

na wychowanku, który jest sprawcą zdarzenia. 

12. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00. 

13. W placówce działa monitoring. Nagrania z monitoringu mogą być dowodem złamania 

Regulaminu Wychowanka. 

 

§2 

PRAWA WYCHOWANKA 

 

1. W okresie nauki szkolnej wychowanek ma prawo być zakwaterowanym na dany rok 

szkolny w pokoju mieszkalnym. 

2. Wychowanek ma prawo do: 

a) korzystania z ogólnych pomieszczeń bursy i wyposażenia przeznaczonego dla 

wychowanków, 

b) przygotowania we własnym zakresie i konsumpcji posiłków dodatkowych poza 

wydawanymi na podstawie opłaty za wyżywienie w wydzielonych do tego 

pomieszczeniach (pokój socjalny), na tyle, na ile pozwala ich wyposażenie, 

3. Wychowanek ma prawo do opieki medycznej w zakresie podstawowym (szczegóły: 

Zasady postępowania w przypadku choroby wychowanka). 

4. Każdy wychowanek ma prawo do higienicznych warunków nauki: 

a) korzystania z pomieszczeń tzw. cichej nauki, 

b) korzystania z pomocy do nauki w bibliotece bursy, 

c) korzystania z pomocy koleżeńskiej, pomocy wychowawcy, 

d) korzystania z oferty zajęć edukacyjnych, sportowych i artystycznych oferowanych 

w placówce oraz Internetu. 

5. Nauka indywidualna wychowanków jest obowiązkowa i odbywa się w stałym czasie, 

zgodnie z harmonogramem dnia, w godzinach 17.00 – 19.00, a w przypadku 

wychowanków uczęszczających na zajęcia szkolne popołudniowe w godzinach 9.00 – 

11.00. 
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6. Wychowanek ma prawo do przebywania poza terenem bursy wyłącznie za wiedzą  

i zgodą wychowawcy do godziny 21.00 gdy obowiązuje czas letni, do godziny 20.00 – 

czas zimowy. 

7. Odwiedziny: 

a) rodzice/opiekunowie prawni mogą odwiedzić swoje dzieci w bursie w każdym 

dniu tygodnia, 

b) odwiedziny rodziców/opiekunów prawnych mogą odbywać się w pokoju 

mieszkalnym lub pomieszczeniu wskazanym przez wychowawcę, 

c) odwiedziny koleżanek, kolegów lub innych osób mogą odbywać się za zgodą 

wychowawcy w pokoju mieszkalnym lub innym pomieszczeniu wyznaczonym 

przez wychowawcę, 

d) mieszkańcy bursy mają obowiązek zgłaszania wizyty z zewnątrz do wychowawcy 

i dokonania wpisu do książki „Ewidencji odwiedzin”, która znajduje się  

w portierni, 

e) wychowawca lub dyrektor bursy może nie wyrazić zgody na odwiedziny 

koleżanek, kolegów lub innych osób, jeśli ich zachowanie zakłóca spokój  

i porządek w placówce. 

8. Wychowanek bursy ma prawo do dobrowolnego udziału w zajęciach organizowanych 

przez szkołę lub placówki wychowania pozaszkolnego, gdy nie wpływa to  

na obniżenie jego wyników w nauce i nie narusza obowiązków wobec bursy.  

W przypadku, gdy wychowanek uczestniczy w w/w zajęciach wymagana jest pisemna 

zgoda rodziców/prawnych opiekunów i wychowawcy grupy. 

 

§3 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA 

 

Każdy wychowanek zobowiązany jest do wykonywania poleceń dyrekcji, wychowawców  

i innych pracowników bursy. 

 

1. Wychowanek ma obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne zgodnie z planem zajęć. 

2. Wychowanek bursy ma obowiązek systematycznej nauki, wzbogacania wiedzy, 

wykorzystywania jak najlepiej czasu i warunków do nauki, a w szczególności: 
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a) podczas godzin nauki własnej przebywania w swoim pokoju lub innym miejscu  

do nauki za zgodą wychowawcy grupy. Każde wyjście wychowanka z piętra  

w porze nauki musi być zasadne i zgłoszone wychowawcy, 

b) przestrzegania ciszy podczas nauki własnej. Sprzęt grający i komputer w czasie 

nauki własnej muszą być wyłączone jeżeli nie są wykorzystywane jako pomoc  

w nauce, 

c) regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, starannego i samodzielnego 

wykonywania prac domowych, 

d) efektywnego i umiejętnego wykorzystywania metod i technik umysłowych. 

3. Wszyscy wychowankowie mają obowiązek utrzymania czystości i estetyki 

pomieszczeń bursy oraz jej otoczenia, a w szczególności: 

a) przebywania w bursie w obuwiu zmiennym, 

b) bieżącego dbania o czystość łazienek i pokoi, dokonywania gruntownych 

porządków w dzień ustalony na piętrze jako dzień gospodarczy, 

c) oszczędnego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem oraz zasadami BHP 

wykorzystywania środków czystości, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

d) dokonywania przynajmniej raz w miesiącu wymiany pościeli oraz codziennego 

wietrzenia pokoju i ścielania łóżek, 

e) codziennego dbania o higienę osobistą i zdrowie, 

f) dbania o estetykę pomieszczeń, korytarzy oraz terenu bursy, 

g) zgłaszania na bieżąco wychowawcy zauważonych zniszczeń lub nieprawidłowego 

funkcjonowania sprzętu będącego wyposażeniem bursy.    

4. Wychowankowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas 

wszelkich czynności i prac na terenie bursy, a w szczególności: 

a) znać Statut bursy, Regulamin Wychowanka, Regulamin Zakwaterowania  

i Wyżywienia oraz obowiązujące w placówce procedury, 

b) znać ogólne zasady przeciwpożarowe i plan ewakuacyjny na wypadek pożaru oraz 

brać udział w ćwiczebnych alarmach pożarowych organizowanych przez Dyrekcję 

i straż pożarną, 

c) przestrzegać zakazów palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania dopalaczy, 

narkotyków, medykamentów i innych substancji psychoaktywnych. Obowiązuje 

całkowity zakaz posiadania oraz 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, 
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d) przestrzegania zakazu używania w pokojach i na korytarzach niedozwolonych 

przedmiotów i narzędzi, 

e) zgłaszania u wychowawcy oraz w portierni wprowadzenia gościa na teren bursy, 

f) powiadomienia wychowawcy o opuszczeniu bursy. 

5. Obowiązki wychowanka w odniesieniu do mienia i wyposażenia bursy: 

a) zakaz przenoszenia mebli oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu 

pomieszczenia lub pokoju do innego pomieszczenia lub pokoju, 

b) obowiązuje zakaz umieszczania nalepek, napisów, ilustracji, plakatów itp.  

na ścianach, meblach, drzwiach i innym wyposażeniu placówki, 

c) wszelkie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieże sprzętu wychowanek 

zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wychowawcy, 

d) w przypadku stwierdzenia celowego zniszczenia lub uszkodzenia 

sprzętu/wyposażenia mienia placówki, wychowanek ponosi odpowiedzialność 

materialną i regulaminową, 

e) wychowanek zobowiązany jest do zabezpieczenia posiadanych rzeczy, w tym 

telefonów komórkowych, komputerów i sprzętu muzycznego. Bursa  

nie odpowiada za ewentualne zaginięcie lub kradzież. 

6. Obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci i innych przedmiotów przez okno. 

7. Obowiązki wychowanków w stołówce: 

a) wychowankowie są zobowiązani do regularnego dokonywania opłat za 

wyżywienie do 5 dnia każdego miesiąca. Po tym terminie naliczane będą odsetki 

ustawowe, 

b) wychowankowie korzystają z wyżywienia w stołówce w wyznaczonych 

godzinach, 

c) wychowankowie przebywają w stołówce w obuwiu zmiennym. W stołówce 

obowiązuje zakaz wnoszenia odzieży wierzchniej, 

d) obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń, napojów i pożywienia poza stołówkę, 

e) każdy wychowanek spożywający posiłek w stołówce odnosi naczynia, dba  

o czystość w stołówce i zachowuje się kulturalnie, 

f) w przypadku nieobecności wychowanka przysługuje zwrot należności za dni 

nieobecności usprawiedliwionej (zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie 

Zakwaterowania i Wyżywienia). 

8. Wychowankowie pozostający w bursie w dni wolne od zajęć szkolnych zapisują swoją 

obecność u wychowawcy grupy w czwartek. 
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9. Wychowankowie powracają w niedzielę lub po przerwach w nauce z domów 

rodzinnych w godzinach 16.00 – 21.00. 

10. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania punktualności i obowiązującego 

harmonogramu dnia, a zwłaszcza: 

a) godzin powrotu do bursy, 

b) pory posiłku, 

c) czasu nauki własnej, 

d) powrotu na własne piętro do godziny 21.30, 

e) czasu ciszy nocnej. 

11. Powroty do bursy po godzinie 21.00, kiedy obowiązuje czas letni i po godzinie 20.00, 

w czasie zimowym, muszą być ustalone z wychowawcą przez rodziców/opiekunów 

prawnych wychowanka. 

12. Wychowanek nie ma prawa do wyjścia poza teren bursy w porze nocnej.  

W uzasadnionych przypadkach jest to możliwe wyłącznie za zgodą wychowawcy  

i wyłącznie na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów wychowanka. 

13. Każde wyjście poza teren bursy wychowanek zgłasza dyżurującemu wychowawcy,  

a także zapisuje fakt w zeszycie wyjść na piętrze (w weekend w portierni). Godzinę 

powrotu do bursy również zgłasza wychowawcy. 

14. W porze ciszy nocnej obowiązuje zakaz przebywania poza pokojem, zakaz 

korzystania z komputera, głośnego odtwarzania muzyki, oglądania TV, a także zakaz 

kąpieli i wykonywania innych czynności burzących ład i porządek ciszy nocnej. 

Korzystanie z komputera oraz oglądanie telewizji po godzinie 22.00 może odbywać 

się wyjątkowo i wyłącznie za zgodą wychowawcy. 

15. Wychowanek jest zobowiązany do dbałości o wysoki poziom swej kultury osobistej, 

okazywania szacunku wszystkim wychowankom oraz pracownikom, budowania 

właściwych zasad relacji koleżeńskich, przestrzegania zasad kultury języka polskiego. 

 

§4 

NAGRODY I KARY 

 

1. Nagrody: 

a) pochwała wychowawcy grupy, 

b) pochwała wychowawcy grupy udzielona w obecności grupy, 

c) pochwała dyrektora bursy z powiadomieniem szkoły, 
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d) list pochwalny do rodziców i szkoły. 

2. Kary: 

a) ustne upomnienie przez wychowawcę grupy, 

b) pisemne powiadomienie rodziców o postawie dziecka, 

c) nagana dyrektora bursy z powiadomieniem szkoły i rodziców, 

d) warunkowy pobyt w bursie, 

e) czasowe zawieszenie pobytu wychowanka w bursie (od 3 do 6 miesięcy), 

f) skreślenie wychowanka z listy mieszkańców Uchwałą Rady Pedagogicznej  

z powiadomieniem rodziców i szkoły. 

3. Skreślenie wychowanka z listy mieszkańców ma miejsce za: 

a) zdewastowanie sprzętu lub wyposażenia bursy z premedytacją, 

b) kradzież udowodnioną w bursie lub poza jej terenem, 

c) zażywanie, rozprowadzanie lub posiadanie narkotyków, dopalaczy, innych 

środków psychoaktywnych lub alkoholu oraz palenie tytoniu e-papierosów 

na terenie bursy, 

d) fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi, 

e) powtarzające się łamanie Regulaminu Wychowanka, 

f) wulgarne, aroganckie i lekceważące zachowywanie się wobec innych 

wychowanków oraz pracowników placówki, 

g) samowolne opuszczanie bursy. 

 

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nie można nakładać dwóch kar jednocześnie za to samo przewinienie. 

2. O wszystkich przypadkach łamania Regulaminu Wychowanka zawiadamiani  

są rodzice/opiekunowie prawni. Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych  

nie jest karą. 

3. Wychowanek od kary zawieszenia/skreślenia z listy mieszkańców może odwołać się 

pisemnie do Dyrekcji za pośrednictwem MRB w ciągu 7 dni. 

4. W okresie zawieszenia w prawach, wychowanek może przebywać w bursie wyłącznie 

na prawach gościa. 

5. Po odbyciu kary zawieszenia dalszy pobyt wychowanka uwarunkowany jest jego 

pisemnym zobowiązaniem do nienagannego przestrzegania Regulaminu 
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Wychowanka. Kolejny przypadek złamania regulaminu wiąże się z pozbawieniem 

prawa do zamieszkiwania w bursie do końca roku szkolnego. 

6. Regulamin Wychowanka obowiązuje od dnia podpisania. 

 

Powyższy regulamin stanowi umowę pomiędzy Dyrektorem, Radą Pedagogiczną oraz 

wychowankami bursy i nie może być naruszany przez żadną z umawiających się stron. 

 

 

 


