
Regulamin Bursy przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie 

§ 1. 

Cele i zadania bursy. 

1. Bursa jest placówką opiekuńczo - wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza 
miejscem stałego zamieszkania.
2. Listę uczniów uprawnionych do zamieszkania w bursie ustala kierownik bursy w porozumieniu z
wychowawcami i Radą Busy.
3. Do zadań bursy w szczególności należy :
- zapewnienie właściwych warunków sanitarno- higienicznych,
- zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania,
- zapewnienie warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
- stwarzanie warunków do uprawiania sportu i upowszechnianie dbałości o stan zdrowia,
- wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo - gospodarczych.
4. Bursa planuje i realizuje swe zadania współdziałając z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i 
Radą Bursy.

§ 2. 

Organizacja pracy w bursie. 

1. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii zimowych, letnich i 
przerw świątecznych, a terminy te regulują przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.
2. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze. Grupa wychowawcza stanowi 
podstawową komórkę samorządu w bursie.
3. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca, który współdziała z młodzieżą w 
realizacji zadań grupy.
4. Bursa zapewnia opiekę nocną wychowankom / w godz. 22.00 - 6.00 / w ramach dyżurów 
prowadzonych przez wychowawców.
5. Bursa umożliwia uczniom zamieszkałym na stancji lub dojeżdżającym do szkoły korzystanie z 
wyżywienia na ogólnych zasadach odpłatności.
6. Rozkład dnia i tygodnia w bursie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz bursy, zajęcia 
kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki według następujących zasad :
- nauka własna w godz. 16.30 - 19.00,
- praca na rzecz bursy - czwartki,
- zajęcia kulturalne, sportowe i inne formy wypoczynku w godz. 19.15 - 21.00.

§ 3. 

Warunki socjalno - bytowe, higiena i zdrowie. 

1. Bursa zapewnia wychowankom zakwaterowanie w pomieszczeniach mieszkalnych, warunki do 
nauki, wypoczynku oraz utrzymania codziennej higieny osobistej, a w szczególności:
- indywidualne miejsce do spania w pokojach 2 i 4 osobowych, wyposażonych w pościel oraz 
niezbędne meble, ogrzanych i oświetlonych zgodnie z obowiązującymi normami,
- ciepłą i zimną wodę do mycia i kąpieli w pomieszczeniach przeznaczonych do utrzymywania 
higieny osobistej,
- pomieszczenie i sprzęt do aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowo- sportowej.
2. Bursa zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie, zgodne z obowiązującymi normami i 
zasadami racjonalnego żywienia.



3. Bursa stwarza warunki dla zachowania zdrowia, przestrzegania higieny osobistej przy 
zachowaniu następujących zasad :
- sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych wykonują wychowankowie,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych, gospodarczych i ogólnego użytku wykonują pracownicy 
obsługi z udziałem wychowanków.
4. Bursa zapewnia wychowankom podręczną kuchnię i pralnię dla ich własnych potrzeb.
5. Do udzielenia pierwszej pomocy medycznej bursa dysponuje podręczną apteczką.
6. Bursa stwarza wychowankom warunki do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, w tym 
celu na zasadach dobrowolnego wyboru mogą :
- uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę lub bursę,
- uczestniczyć w zajęciach rekreacyjno - sportowych,
- korzystać z audycji radiowych i telewizyjnych,
- uczestniczyć w imprezach kulturalno - rozrywkowych organizowanych na terenie bursy i szkoły 
lub na zewnątrz,
- opuszczać w czasie wolnym bursy w celu załatwienia spraw osobistych.

§ 4. 

Samorząd Bursy. 

1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w bursie tworzą Samorząd Bursy.
2. Pracą samorządu Bursy kieruje wybrana przez wychowanków Rada Bursy.
3. Do zadań Rady Bursy w szczególności należy :
- współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo - wychowawczej oraz gospodarczej 
bursy,
- koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez 
grupy,
- dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności opiekuńczo - 
wychowawczej młodzieży w bursie - zaprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie
bursy i szkoły,
- organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej zgodnie z potrzebami 
wychowanków i możliwościami organizacyjnymi bursy w porozumieniu z kierownikiem bursy 

 § 5. 

Prawa i obowiązki wychowanka bursy

1. Obowiązki wychowanka bursy :

- nowo przyjęty wychowanek dostarcza wymagane dokumenty w celu dokonania formalności 
meldunkowych w terminie 2 tygodni od daty przyjęcia do bursy,
- okazuje szacunek wychowawcom , pracownikom administracji i obsługi,
- dba o wysoki poziom kultury osobistej, stosuje zasady współżycia koleżeńskiego, przestrzega 
kultury języka i właściwego zachowania się w każdej sytuacji,
- przestrzega punktualności i obowiązującego porządku dnia,
- dba o użytkowane mienie, pomieszczenia ,urządzenia , sprzęt i używa go zgodnie z 
przeznaczeniem,
- ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczony sprzęt,
- przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza w punktach dotyczących 
rozniecenia ognia, manipulowania przy instalacji elektrycznej, wychylania się z okien, zachowania 
ostrożności w przejściach,



- wykorzystuje jak najlepiej czas i warunki do nauki / nauka własna odbywa się w stałym czasie, 
określonym w rozkładzie dnia /,
- zgłasza wychowawcy dyżurnemu każde wyjście i wyjazd z bursy,
- zgłasza wychowawcy wyjazd do domu w środku tygodnia. Rodzic (prawny opiekun) ma 
obowiązek telefonicznie potwierdzić przyjazd dziecka do domu,
- powraca z domu w ustalonym terminie, tj. w niedzielę do godz. 21.00 lub w poniedziałek
do godz. 7.45,
- regularnie, każdego miesiąca, uiszcza opłaty za wyżywienie i bursę,
- dba o czystość ciała, odzieży, pościeli oraz ład i estetykę pomieszczeń,
- wykonuje doraźne polecenia personelu pedagogicznego,
- w przypadku złego samopoczucia o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu któregokolwiek z 
mieszkańców niezwłocznie zawiadomia wychowawcę,
- w przypadku choroby wychowanek jest zobowiązany do wyjazdu do domu rodzinnego,
- wychowanek chory na przewlekłe choroby zobowiązany jest dostarczyć od lekarza prowadzącego 
zaświadczenie dotyczące zgody na mieszkanie w bursie. 

2. Prawa wychowanka bursy.

Każdy mieszkaniec bursy: 
- korzysta z miejsc w pokoju sypialnym, odpowiednich mebli, pościeli i bielizny pościelowej,
- otrzymuje wyżywienie według obowiązujących stawek finansowych i norm żywieniowych,
- może uczestniczyć w zajęciach kulturalno-oświatowych, dydaktycznych i sportowych w bursie i 
poza nią, 
- może korzystać z audycji radiowych i telewizyjnych, seansów video w czasie wolnym, a za zgodą 
wychowawcy dyżurnego po godz. 22.00 pod warunkiem, że nie zakłóci to wypoczynku pozostałym 
mieszkańcom,
- może swobodnie dysponować własnym czasem wolnym do godz. 16.15,
- może być wybierany do władz samorządowych i porządkowych bursy,
- może przyjmować gości spoza bursy w godzinach 14.00 - 16.00 i 19.000 - 21.00 po uprzednim 
zgłoszeniu wychowawcy,
- ma prawo do jawnej oceny swego zachowania w bursie,
- ma prawo do wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących organizacji życia bursy, nie może to 
jednak uwłaczać czyjejś godności osobistej,
- ma prawo do przedstawienia wychowawcy grupy i kierownikowi bursy swoich problemów oraz 
uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
- ma prawo do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich, -
reprezentowanie bursy w konkursach, przeglądach, zawodach zgodnie z możliwościami i 
umiejętnościami,
- ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, do przedłużenia czasu nauki do godz. 23.00 pod 
warunkiem, że nie zakłóci odpoczynku innym.

3. Nagrody

Wychowanek możę być wyróżniony za : 
wzorową postawę, rzetelną pracę społeczną, osiągnięcia w działalności sportowej i kulturalnej, 
utrzymywanie porządku i czystości użytkowanych pomieszczeń. 
Stosowane formy wyróżnień : 
- pochwała wychowawcy przed grupą wychowawczą,
- pochwała kierownika bursy przed całym stanem osobowym mieszkańców bursy,
- wpisanie do kroniki,
- pochwałą udzieloną przez dyrektora,



- listem pochwalnym lub gratulacyjnym skierowanym do rodziców/prawnych opiekunów
i do szkoły,
-  nagrodą rzeczową. 

4. Kary

1. Za rażące nieprzestrzeganie Regulaminu Bursy wychowanek może być ukarany : 
- upomnieniem wychowawcy bursy,
- upomnieniem lub naganą kierownika bursy udzieloną indywidualnie lub publicznie wobec 
wychowanków bursy,
-  wykonaniem prac użytecznych na rzecz bursy,
- warunkowym pobytem, 
- zawieszeniem na określony czas w prawach mieszkańca bursy ,
- skreśleniem z listy wychowanków bursy.
2. Skreślenie z listy wychowanków bursy może nastąpić w przypadku drastycznego naruszenia 
obowiązków, a w szczególności : 
- popełnienia przestępstwa na terenie bursy, szkoły lub poza nią,
- wybryku chuligańskiego,
- nie podporządkowywaniu się zasadom regulaminu mieszkańców bursy,
- notorycznego nie wykonywania zarządzeń i poleceń kierownika bursy i wychowawców bursy.
3. Skreślenia z listy wychowanków bursy dokonuje kierownik bursy po zasięgnięciu opinii 
wychowawców bursy, wychowawcy klasy do której uczęszcza wychowanek i Rady Bursy .
4. Wychowanek ma prawo odwołania się od kary nałożonej przez: 
- wychowawcę bursy do kierownika bursy,
 - kierownika bursy do Dyrektora Szkoły.
5. Odwołanie powinno być złożone na piśmie z uzasadnieniem w ciągu 7 dni od powiadomienia 
wychowanka o nałożonej karze.
6. Wykonanie kary skreślenia z listy wychowanków bursy może być zawieszone na czas nie dłuższy
niż 3 miesiące, jeżeli wychowanek uzyska poręczenie wychowawcy bursy, wychowawcy klasy lub 
Rady Bursy.
7. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w bursie. 

5. Ogólne zasady porządkowe.

1. Każdy mieszkaniec bursy przestrzega przepisów bhp i ppoż. przy korzystaniu ze wszystkich 
urządzeń elektrycznych.
2. Przestrzega rozkładu dnia. Zachowuje ciszę podczas nauki własnej i w godzinach 22.00 - 06.00 .
3. Sale mieszkalne sprzątane są codziennie przez mieszkańców według ustalonego porządku 
dyżurów.
4. Mieszkańcy nie przebywają na terenie bursy w godzinach przedpołudniowych z wyjątkiem 
uzasadnionych przypadków / choroba / na okres zajęć lekcyjnych bursa jest zamknięta.
5. Mieszkańcy nie korzystają z grzejników, kuchenek elektrycznych, grzałek czajników poza 
pomieszczeniem kuchennym.
6. Mieszkańcy nie wynoszą naczyń ze stołówki do innych pomieszczeń.
7. Przemieszczanie sprzętu dozwolone jest tylko za zgodą kierownika bursy.
8. Na trenie bursy nie dozwolone jest palenie tytoniu, picie alkoholu, narkotyzowanie się lub 
używanie innych środków odurzających.
9. Seanse video odbywają się od godziny 19.15 dla grup według planu, kasety z filmami wyświetla 
się po uprzednim przeglądzie filmu przez upoważnionego wychowawcę.
10. Podania o przyjęcie do bursy na nowy rok szkolny należy składać w maju i czerwcu każdego 
roku.



11. Wychodząc z pokoju należy zamykać go na klucz - każdy wychowanek posiada klucz do 
pokoju, który dorabia na własny koszt. Na koniec roku szkolnego klucz zdaje wychowawcy .
12. Zabronione jest zamykanie się w wewnątrz pokoju na klucz.
13. Wychowawca, upoważniony pracownik bursy ma prawo wejść do pokoi wychowanków o 
każdej porze, również w przypadku nieobecności wychowanka. 
14. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanków pozostawione w 
pokojach, łazienkach i innych pomieszczeniach.
15. 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. 
16. Wszystkie zauważone usterki i awarie, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu należy 
natychmiast zgłaszać wychowawcy grupy, wychowawcy dyżurującemu i kierownikowi bursy.
17. Wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną i regulaminową w przypadku stwierdzenia 
celowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu /wyposażenia mienia placówki. 


