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I. Postanowienia ogólne 

 

1. Postanowienia Regulaminu Wychowanka obowiązują wszystkich wychowanków. 

2. Każdy wychowanek zobowiązany jest znać i przestrzegać niniejszy Regulamin. 

3. Ilekroć w dalszej treści Regulaminu Wychowanka jest mowa bez bliższego określenia  

o Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Wychowanka.  

 

 

II. Prawa wychowanków 

 

1.Wychowanek ma prawo do: 

1) zakwaterowania w czasie roku szkolnego w pomieszczeniach mieszkalnych za 

odpłatnością zgodną z obowiązującymi przepisami, korzystania z urządzeń sanitarnych oraz 

całodziennego, odpłatnego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami finansowymi 

i zasadami racjonalnego żywienia; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Bursie zapewniających higienę, 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz 

ochronę i poszanowanie jego godności; 

3) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, dotyczących życia Bursy, także 

światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób; 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

5) wypoczynku i spędzania czasu wolnego w sposób podyktowany potrzebami rozwijania 

swoich zainteresowań, zdolności i talentów z uwzględnieniem Regulaminu  i rozkładu dnia; 

6) wpływania na życie Bursy poprzez działalność samorządową; 

7) zgłaszania Dyrektorowi, wychowawcom i przedstawicielom Zarządu Młodzieżowej 

Rady Bursy swoich wniosków, uwag oraz propozycji; 

8) odwołania się od podjętych w jego sprawie decyzji; 

9) wyróżnień i nagród wyszczególnionych w Regulaminie; 

10) uczenia się w pokojach mieszkalnych w różnych porach dnia do godziny 22.00 lub 

w pokojach cichej nauki; 

11) 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; 

12) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

13) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w Bursie; 

14) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we 

wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w Bursie; 

15) pozostawania w Bursie w dni wolne od nauki szkolnej; 

16) wyjazdu do rodziców na każdą niedzielę i święto oraz w dni wolne od nauki – po 

uprzednim wpisaniu się do obowiązującej dokumentacji, a w innych terminach za zgodą 

wychowawcy; 

17) przyjmowania w Bursie rodziców, krewnych, przyjaciół w ustalonych godzinach we 

własnych pokojach, zgodnie z obowiązującymi przepisami organizacyjno-porządkowymi; 

18) współudziału w decydowaniu w sprawach wychowawczych i organizacyjnych Bursy. 



2.W przypadku naruszenia praw wychowanek może złożyć skargę do Dyrektora 

z zachowaniem następującego trybu: 

1) złożenie skargi może mieć formę ustną lub pisemną; 

2) złożenie skargi może nastąpić w terminie 7 dni od zdarzenia; 

3) rozpatrzenie skargi następuje w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od dnia złożenia 

skargi; 

4) odwołanie od decyzji Dyrektora w przedmiocie rozpatrzenia skargi może nastąpić w 

terminie 14 dni do organu prowadzącego Zespół, za pośrednictwem Dyrektora.  

 

III.  Obowiązki wychowanków 

 

1. Wychowanek ma obowiązek: 

1) systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne, wzbogacania swojej 

wiedzy, wykorzystywania jak najlepiej czasu i warunków do nauki; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, kolegów, kadry 

pedagogicznej i innych pracowników Bursy oraz innych osób; 

3) postępowania zgodnego z dobrem społeczności Bursy, dbanie o dobre imię i tradycje 

Bursy, współtworzenia jej autorytetu; 

4) szanowania i ochrony  mienia Bursy; 

5) bycia oszczędnym i gospodarnym; 

6) dbania o czystość w pokojach mieszkalnych i innych pomieszczeniach będących 

w użytkowaniu młodzieży oraz otoczenia wokół niej; 

7) uczestniczenia w pracach samoobsługowych, zgodnie z harmonogramem dyżurów oraz 

innych pracach społecznych na rzecz Bursy i otoczenia; 

8) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój umysłowy i fizyczny; 

9) przestrzegania regulaminów, rozkładu dnia i innych przepisów ustalonych przez Radę 

Pedagogiczna i Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy; 

10) przestrzegania przepisów bhp, p.poż w placówce oraz podczas wyjść, wycieczek 

i wyjazdów; 

11) stwarzania atmosfery życzliwości, tolerancji, przeciwdziałania przejawom przemocy 

i agresji; 

12) okazywania szacunku wszystkim pracownikom Bursy, wykonywania poleceń 

wychowawców, Dyrektora i Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy oraz wyróżniania się kulturą  

i taktem w zachowaniu; 

13) dokonywania zmian w umeblowaniu, tylko za zgodą wychowawcy; 

14) rozliczania się z Bursą przed wykwaterowaniem zgodnie z treścią ustaleń na karcie 

obiegowej; 

15) wracania do Bursy do godziny 21.00; 

16) wypisywania się w rejestrze wyjść lub wyjazdów przy każdorazowym opuszczaniu 

placówki; 

17) na zaplanowane wszelkie późne powroty wychowanków rodzice/opiekunowie prawni  

muszą wyrazić pisemne oświadczenie oraz potwierdzić je telefonicznie (w czasie 

poprzedzającym konkretne wyjście przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem) – załącznik 

nr 1 



2. Wychowanków obowiązuje ponadto bezwzględny zakaz: 

1) posiadania, zażywania i dystrybucji środków odurzających; 

2) posiadania, picia alkoholu, napojów energetycznych, palenia tytoniu i e-papierosów na 

terenie placówki i jej otoczenia; 

3) przychodzenia do Bursy pod wpływem alkoholu; 

4) przyjmowania odwiedzin osób nietrzeźwych; 

5) oglądania czasopism i filmów niecenzuralnych; 

6) samowolnego opuszczania Bursy na noc, zakłócania ciszy nocnej; 

7) przebywania w pokojach innych mieszkańców po godzinie 21.00; 

8) dopuszczania się czynów chuligańskich, rozbojów, kradzieży, cyberprzemocy, 

używania wulgaryzmów pod adresem innych osób; 

9) korzystania z urządzeń, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, 

dokonywania samowolnych przeróbek i napraw instalacji elektrycznej; 

10) wynoszenia naczyń ze stołówki; 

11) samowolnego wprowadzania do części mieszkalnej Bursy osób obcych; 

12) wprowadzania i trzymania zwierząt. 

 

IV. Zasady bhp i p.poż 

 

1. Obowiązuje zakaz korzystania w pokojach z urządzeń elektrycznych nieposiadających 

atestu.  

2. Zabrania się używania niesprawnych lub niekompletnych urządzeń i sprzętów. 

3. Obowiązuje zakaz używania w pokojach sypialnych ognia otwartego: świece, zapałki, 

palenie papierosów. 

4. Obowiązuje nakaz wyłączania urządzeń elektrycznych z sieci przy wychodzeniu 

z Bursy np. na zajęcia lekcyjne czy wyjeżdżając do domu. 

5. Obowiązuje zakaz wychylania się z okien i siadania na parapecie okien. 

6. Obowiązuje zakaz wyrzucania żywności i jakichkolwiek przedmiotów przez okna. 

7. Obowiązuje zakaz zamykania się w pokojach mieszkalnych, wychodząc zaś z Bursy 

klucze od pokoi, należy pozostawić w portierni. 

8. Nie należy w Bursie przechowywać w pokojach wychowanków większych sum 

pieniędzy i wartościowych przedmiotów. W przypadku ich utraty pracownicy Bursy nie 

ponoszą odpowiedzialności. 

9. Po zauważeniu awarii jakichkolwiek urządzeń czy sprzętów, należy zgłosić awarię 

wychowawcy. 

10. Zabrania się wnoszenia na teren Bursy przedmiotów i urządzeń mogących zagrozić 

zdrowiu i życiu mieszkańców (zapałek, substancji łatwopalnych i toksycznych, ostrych 

narzędzi i przedmiotów itp.). 

11. Obowiązuje zakaz samodzielnych napraw instalacji, urządzeń elektrycznych, 

wyposażenia pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeniach placówki a zaistniałe  usterki 

należy zgłaszać wychowawcom, konserwatorowi lub w sekretariacie Bursy. 

12. Zabrania się używania podręcznego sprzętu gaśniczego bez potrzeby oraz niezgodnie z 

jego przeznaczeniem. 



13. W przypadku zarządzonej ewakuacji Bursy stosować się do zaleceń wychowawców 

i sprawnie bez paniki opuścić obiekt. 

14. We wszystkich sytuacjach wątpliwych zasięgać opinii wychowawcy. 

15. Zabrania się używania w pokojach urządzeń do ćwiczeń siłowych. 

16. Podczas prac porządkowo – użytecznych należy korzystać z narzędzi zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

17. Prace porządkowe i społeczne odbywają się pod nadzorem wychowawcy i w myśl jego 

zaleceń. 

18. Wychowankowie są zobowiązani do odnotowywania godzin swoich wyjść i powrotów 

do Bursy w rejestrze wyjść lub wyjazdów (oprócz wyjść do szkoły). 

19. Każdą niedyspozycję zdrowotną, zaistniałe wypadki i urazy należy zgłaszać 

wychowawcy. 

20. Wychowankowie powinni znać oraz przestrzegać Regulamin. 

 

V. Inne postanowienia 

 

1. Prawo do zamieszkania w Bursie traci wychowanek z chwilą ukończenia nauki 

w szkole. 

2. Przy opuszczaniu Bursy wychowanek zobowiązany jest: uregulować wszelkie 

zaległości finansowe, zostawić pokój w należytym stanie i porządku, zdać podpisaną kartę 

obiegową. 

3. Integralną częścią Regulaminu jest: 

1) Rozkład dnia; 

2) Zasady odwiedzin; 

3) Zasady wykwaterowania się;  

4) Zasady regulowania opłat;  

5) Regulamin dyżurującego wychowanka; 

6) Regulamin wyjść i wycieczek; 

7) Regulamin Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy. 

4. Zasady korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku określają szczegółowe regulaminy:  

1) Regulamin korzystania z pracowni komputerowej; 

2) Regulamin korzystania z sali rekreacji sportowej; 

3) Regulamin korzystania z sali tenisa stołowego; 

4) Regulamin korzystania z biblioteki i czytelni; 

5) Regulamin korzystania z sali plastycznej; 

6) Regulamin korzystania z sali bilardowej; 

7) Regulamin korzystania z boiska do piłki siatkowej; 

8) Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej; 

9) Tryb postępowania w sytuacji skreślenia wychowanka z listy wychowanków; 

10) Procedury obowiązujące w Bursie. 

 

 

 



Rozkład dnia  

 

Godziny Aktywność 

6.30 – 6.45 pobudka 

6.45 – 7.30 toaleta poranna, porządkowanie pokoi mieszkalnych 

6.30 – 8.00 śniadanie 

7.00 – 14.00 wyjścia młodzieży do szkoły lub czas nauki własnej (w zależności od 

planu lekcji) 

13.00 – 17.00 obiad 

16.30 – 18.30 czas nauki własnej (w zależności od planu lekcji) 

18.30 – 19.45 kolacja 

19.45 – 21. 30 czas wolny, zajęcia indywidualne i zorganizowane 

21.30 – 22. 00 przygotowanie  do ciszy nocnej, toaleta wieczorna 

22.00 – 6.30 cisza nocna 

 

Zasady odwiedzin  

 

1. Kategorycznie zabrania się wprowadzania gości bez zgody wychowawcy lub 

Dyrektora. 

2. W dniach zajęć szkolnych odwiedziny gości odbywają się w godzinach 14.00 – 16.30 i 

18.30 – 19.30 w pokojach wychowanków. Odwiedziny w innych godzinach mogą odbywać się 

w holu lub świetlicy Bursy.  

3. W piątki, soboty i niedziele wychowanków może odwiedzać tylko rodzina.  

4. Osoba odwiedzająca powinna okazać dokument stwierdzający tożsamość i po 

uzyskaniu zgody wychowawcy lub Dyrektora, zostaje odnotowana w zeszycie odwiedzin przez 

portiera. 

5. W sytuacjach budzących wątpliwości wychowawca lub Dyrektor może odmówić 

wstępu odwiedzającego do Bursy. 

6. Wychowanek ma obowiązek przeciwdziałania negatywnym zachowaniom swoich 

gości, prowadzącym do wyrządzenia szkody lub zakłócenia porządku na terenie Bursy.  

7. W przypadku zakłócenia porządku lub wyrządzenia szkody przez osobę odwiedzającą 

wychowanek ma obowiązek zawiadomić wychowawcę. 

8. Osoba odwiedzająca będąca w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych 

środków odurzających nie ma prawa wstępu na teren Bursy.  

9. Osoba odwiedzająca, zachowująca się niezgodnie z Regulaminem zostanie wezwana do 

natychmiastowego opuszczenia Bursy.  

10. W przypadku rażącego zakłócenia porządku publicznego przez odwiedzającego 

zostanie wezwana policja, osoba ta otrzyma zakaz wstępu do placówki. 



Zasady wykwaterowania się 

 

Wychowanek zobowiązany jest do: 

1. Poinformowania wychowawcy grupy o planowanym wykwaterowaniu się minimum na 

tydzień przed terminem wyprowadzki. 

2. Napisania podania do Dyrektora z prośbą o wykwaterowanie z Bursy. Podanie powinno 

być zaakceptowane przez wychowawcę grupy. 

3. Zgłoszenia faktu wykwaterowania się z placówki do księgowości na minimum trzy dni 

przed terminem opuszczenia placówki. 

4. Odebrania od wychowawcy grupy karty obiegowej i jej uzupełnienia. 

5. Wzór karty obiegowej – załącznik nr 2. 

 

Zasady regulowania opłat  

 

1. Wysokość opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie ustalana jest na podstawie 

zarządzenia Dyrektora. 

2. Stawka żywieniowa może w przeciągu roku szkolnego ulec zmianie w przypadku 

wzrostu cen artykułów żywieniowych. 

3. Opłaty za posiłki wnosi się za cały miesiąc w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za 

który opłata jest wnoszona.  

4. Wychowankowie mają obowiązek korzystania z posiłków. 

5. Z posiłków mogą być zwalniane osoby nie przebywające w Bursie z powodu odbywania 

praktyk szkolnych, wyjeżdżające na wycieczki szkolne, wyjeżdżające do domów z powodu 

choroby i innych wypadków losowych.  

6. Każdorazowa czasowa rezygnacja z wyżywienia musi być udokumentowana na piśmie, 

podpisana przez wychowawcę i zatwierdzona przez Dyrektora. Za niewykorzystane 

wyżywienie wychowankowi przysługuje zwrot kosztów. 

7. Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów za wyżywienie jest zgłoszenie w formie 

pisemnej nieobecności w Bursie, co najmniej w dniu poprzedzającym do godziny 8.30. 

8.  W przypadku braku zgłoszenia opłata nie jest zwracana. 

9. Wniosek o zwrot kosztów - załącznik nr 3. 

 

Regulamin dyżurującego wychowanka 

Postanowienia ogólne 

 

1. Dyżury wychowanków wynikają ze Statutu i Regulaminu.  

2. Wychowankowie pełnią dyżur od godziny 6.45 do godziny 20.15 (w godz. 11.00- 12.30  

oraz w godzinach 17.30- 18.30 mają prawo do przerwy). 

3. Wychowankowie pełniący dyżur w danym dniu otrzymują zwolnienie z zajęć 

lekcyjnych - załącznik nr 4. Wychowawca pełniący dyżur poranny odnotowuje ten fakt w 

Zeszycie Raportów Całodobowych, a wychowawca grupy w Zeszycie wydawanych zwolnień. 

4. Wychowanek pełniący dyżur nie może opuszczać placówki bez zgody wychowawcy. 

5. Bezpośrednim przełożonym dyżurnego wychowanka jest aktualnie dyżurujący 

wychowawca. 



6. Wychowankowie pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów wcześniej 

ustalonym z wychowawcą grupy.  

 

Obowiązki dyżurującego wychowanka 

 

1. Dyżurny punktualnie zjawia się na miejscu dyżuru o godzinie 6.45. Swoją gotowość 

zgłasza wychowawcy pełniącemu dyżur podczas śniadania. 

2. Dyżurny jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i czystości w placówce i ma być 

dla innych przykładem wzorowego zachowania. 

3. Podczas posiłków dyżurny  na bieżąco zwraca uwagę na ład i estetykę w stołówce. 

4. Po posiłkach (śniadanie, obiad, kolacja) dyżurny sprząta stołówkę. 

5. W godzinach 7.00 – 11.00 dyżurny wykonuje prace porządkowe na terenie placówki 

i posesji, m.in.: 

 uczestniczy na polecenie wychowawcy w codziennych przeglądach czystości; 

 dba o porządek na posesji; 

 porządkuje pomieszczenia ogólnego użytku np. pokoje cichej nauki, sala 

bilardowa, sala tenisa stołowego, pracownia komputerowa i inne; 

 w ramach prowadzonego w Bursie recyklingu segreguje surowce wtórne. 

6. Dyżurny powinien zgłaszać wychowawcy lub Dyrektorowi uwagi związane 

z trudnościami przy pełnieniu dyżuru. 

7. Dyżurny ma obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości Dyrektorowi, 

wychowawcy lub innemu pracownikowi placówki. 

 

 

Regulamin wyjść i wycieczek 

 

1. Wycieczkę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, 

a następnie informuje się uczestników o celu, trasie, harmonogramie i regulaminie. 

2. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku uczestników, 

zainteresowań, potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej. 

3. Wychowankowie niepełnosprawni mogą brać udział w wycieczkach, a organizatorzy 

tych wycieczek powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specjalistycznych potrzeb 

wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

4. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:  

1) Dyrektor jest obowiązany poinformować organ prowadzący Zespół i organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny nad Zespołem o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę 

wycieczki, Dyrektor nie przekazuje listy uczestników, 

2) Bursa ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek 

zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;  

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie 

umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.  

5. Dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych bursy.  



6. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba 

niebędąca pracownikiem pedagogicznym Bursy, wyznaczona przez Dyrektora.  

7. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, w których udział 

wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności 

posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną 

aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych, kierownik 

i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 

zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

8. Program wycieczki/imprezy/wyjścia, imiona i nazwiska kierownika i opiekunów 

zawiera karta wycieczki - załącznik nr 5, którą zatwierdza Dyrektor. 

9. Najpóźniej w dniu wyjazdu wychowawca – opiekun powinien przedstawić niezbędną 

dokumentację, tj. zgodę na wyjazd, listę uczestników, kartę wycieczki, ubezpieczenie 

Dyrektorowi. Dyrektor zatwierdza i podpisuje w/w dokumenty. 

10. Dokumentacja wycieczki powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje Dyrektor, drugi pozostaje w Bursie, trzeci zabiera ze sobą kierownik.  

11. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wychowanków są kierownik 

i opiekunowie. Opieka ma charakter ciągły. 

12. Udział wychowanków w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów 

prawnych - załącznik nr 6. 

13. Zadania kierownika wycieczki: 

1) opracowuje program i regulamin wycieczki;  

2) zapoznaje uczestników, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 

wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;  

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;  

4) zapoznaje uczestników i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz 

zapewnia warunki do ich przestrzegania;  

5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom;  

6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;  

7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników i opiekunów 

wycieczki; 

8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników;  

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;  

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 

zakończeniu i informuje o tym Dyrektora i rodziców/opiekunów prawnych, w formie i 

terminie przyjętym w placówce.  

14. Przy wyjeździe poza miejscowość, która jest siedzibą Bursy, powinien być zapewniony 

jeden opiekun do grupy 15. osobowej. 

15. Zadania i obowiązki opiekuna wycieczki: 

1) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczestnikami wycieczki; 

2) sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, 

postoju, w czasie zwiedzania, po dotarciu do punktu docelowego; 

3) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki; 



4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

5) nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych uczestnikom wycieczki; 

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki. 

16. Dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 

17. Dokumentacja wycieczki: 

1) Karta wycieczki - załącznik nr 5a; 

2) Lista uczestników - załącznik nr 7; 

3) Regulamin wycieczki; 

4) Oświadczenie uczestnika - załącznik nr 8; 

5) Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych - załącznik nr 6; 

6) Wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w sprawie hospitalizacji i pokrycia 

kosztów - załącznik nr 9; 

7) Dowód ubezpieczenia NW. 

18. Finansowanie wycieczek: 

1) wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Zarządu 

Młodzieżowej Rady Bursy, dochodów własnych Bursy lub innych źródeł. 

2) Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wycieczki zobowiązani są do pokrycia 

związanych z nią kosztów, chyba, że udział w wycieczce może być sfinansowany z innych 

źródeł. 

3) kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału 

w wycieczce. 

4) kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych 

z nią związanych. 

 

Regulamin Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy 

 

1. Samorząd Wychowanków w Bursie tworzą wszyscy wychowankowie. 

2. Reprezentacją Samorządu Wychowanków w Bursie jest Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy. 

3. Cele działalności Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy: 

1) promowanie i rozwijanie wśród wychowanków samorządności 

2) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i potrzeb 

wychowanków we wszystkich sprawach bursy 

3) zachęcanie wychowanków do aktywności, rozwijania zainteresowań i realizowania 

własnych pomysłów służących wspólnemu dobru 

4) promowanie wiedzy na temat praw i obowiązków wychowanków 

5) prezentowanie efektów działalności Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy przed 

społecznością bursy 

4. Zadania Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy i opiekuna Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy  

zostały szczegółowo opisane w Statucie Bursy Szkolnej w Białymstoku Zespołu Placówek 

Oświatowych Nr 1 w Białymstoku.  

5. Termin wyborów do Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy ustala Dyrektor w porozumieniu 

z członkami Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy  i opiekunem Zarządu Młodzieżowej Rady 

Bursy. 

6. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powoływana przez Dyrektora po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 



7. Zasady wybierania Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy i opiekuna Zarządu Młodzieżowej 

Rady Bursy: 

1) Kandydatami do Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy mogą zostać osoby cieszące się 

nienaganną opinią i wytypowane przez poszczególne grupy wychowawcze;  

2) Kandydatami na opiekuna Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy mogą zostać 

wychowawcy zatrudnieni na czas nieokreślony; 

3) W wyborach może wziąć udział każdy mieszkaniec oraz pracownik Bursy Szkolnej w 

Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku; 

4) Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w składzie: 2 wychowawców, 3 osoby z 

młodzieży nie kandydujące do Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy  ; 

5) Wybory do Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy i na opiekuna Zarządu Młodzieżowej 

Rady Bursy są tajne; 

6) Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję 

Wyborczą; 

7) Każdy głosujący otrzymuje dwie karty do głosowania; 

8) W czasie wyborów każdy wyborca zaznacza trzy nazwiska na karcie do głosowania na 

kandydatów do Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy (stawiając znak X) oraz jedno 

nazwisko na karcie do głosowania na opiekuna Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy 

(stawiając znak X); 

9) Głos nie jest ważny, jeżeli zaznaczono więcej niż trzy nazwiska na karcie do głosowania 

na kandydatów do Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy, więcej niż jedno nazwisko na 

karcie do głosowania na opiekuna Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy; 

10) W skład Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy wchodzi osiem osób z największą liczbą 

głosów; 

11) Opiekunem Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy zostaje wychowawca z największą 

liczbą głosów; 

12) Wyniki wyborów są ogłoszone po podliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą – nie 

później niż dzień od dnia wyborów; 

13)  Kadencja Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy oraz opiekuna Zarządu Młodzieżowej 

Rady Bursy trwają 2 lata; 

14) Mandat członka Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy wygasa:  

a) rezygnacji z udziału w pracy Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy   

b) ukończenia nauki w szkole 

c) wykwaterowania z bursy 

d) w wyniku udzielonej kary regulaminowej 

15) Mandat opiekuna Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy wygasa w przypadku: 

a) rezygnacji z funkcji opiekuna Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy   

b) odwołania decyzją Dyrektora, w wyniku udzielonej kary dyscyplinarnej 

16) Jeśli w trakcie kadencji nastąpi wygaśnięcie mandatu opiekuna Zarządu Młodzieżowej 

Rady Bursy, co najmniej 3 członków Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy: 

a) wybierany jest nowy opiekun Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy w wyborach 

powszechnych (w przeciągu miesiąca od wygaśnięcia mandatu) – a do jego 

wybrania funkcję tymczasowego opiekuna Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy 

pełni Dyrektor 

b) wybierani są nowi członkowie Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy w wyborach 

uzupełniających 

8. W skład Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy wchodzą: 

1) przewodniczący  



2) dwóch zastępców przewodniczącego 

3) skarbnik 

4) sekretarz 

5) członkowie 

9. Zadania Komisji Wyborczej: 

1) przyjęcia zgłoszeń kandydatów i ogłoszenie ich nazwisk 

2) czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej 

3) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów: list wyborców, kart do głosowania, urny, 

miejsca wyborów 

4) policzenie głosów, sporządzenie protokołów i ogłoszenie wyników. 

 

Regulamin korzystania z pracowni komputerowej 

 

1. Pracownia komputerowa otwarta jest zgodnie z grafikiem dyżurów wychowawców. 

2. W pracowni komputerowej mogą przebywać tylko osoby, które dokonały wpisu 

do rejestru osób korzystających z pracowni komputerowej. 

3. Przy jednym stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba.  

4. Nie należy korzystać ze sprzętów znajdujących się pracowni do celów niezgodnych 

z prawem: 

 bezwzględnie zabrania się instalowania na dyskach komputerów oprogramowania 

przyniesionego z zewnątrz bądź ściągniętego z Internetu;  

 zabrania się obrażania uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych 

listów, wiadomości, zdjęć itp.; 

 zabrania się oglądania, rozpowszechniania treści związanych z cyberprzemocą; 

 nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami 

moralnymi; 

 nie wolno tworzyć ani eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi 

zasoby programowe i sprzętowe. 

5. Niedozwolone jest manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatury, 

myszy, monitorów, rozkręcania jednostek centralnych).  

6. Wszelkie usterki lub awarie zauważone w trakcie pracy na komputerze należy 

niezwłocznie zgłosić do pełniącego dyżur w pracowni wychowawcy.  

7. W przypadku celowego uszkodzenia sprzętu rodzice/opiekunowie prawni usuwają 

zniszczenia dokonane przez ich dziecko. 

8. Należy przestrzegać godzin otwarcia pracowni komputerowej. 

9. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu będą wypraszane 

z pracowni komputerowej. 

10. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków w pracowni 

komputerowej.  

11. Przed opuszczeniem pracowni stanowisko komputerowe należy zostawić w należytym 

porządku.  

12. Nie należy opuszczać stanowiska komputerowego przed przyjściem wychowawcy, tzn. 

pracownia nie może pozostawać pusta i nie zamknięta. 

13. Wychowankowie powinni znać oraz przestrzegać regulamin pracowni komputerowej. 

 



Regulamin korzystania z sali rekreacji sportowej 

 

1. Wychowanek może ćwiczyć w sali rekreacji sportowej po uprzednim dostarczeniu  

pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na korzystanie z 

sali rekreacji sportowej- załącznik nr 10. 

2. Wychowankowie mogą przebywać i ćwiczyć w sali rekreacji sportowej wyłącznie 

za zgodą i w obecności wychowawcy. 

3. Obowiązuje strój sportowy. 

4. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na przyrządach należy zawsze sprawdzić ich sprawność. 

W przypadku zauważenia zniszczeń należy przed przystąpieniem do ćwiczeń poinformować 

o tym fakcie wychowawcę sprawującego opiekę nad salą. 

5. Sprzęt w sali rekreacji sportowej należy użytkować zgodnie z jego  przeznaczeniem.  

6. W razie wątpliwości lub niejasności dotyczących obsługi sprzętu sportowego 

lub wykonania ćwiczeń konsultować z wychowawcą.  

7. Zachować szczególną ostrożność i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. 

8. Przy ćwiczeniu ze sztangą obowiązkowa jest asekuracja współćwiczącego.  

9. Zabrania się stwarzania niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby zagrażać 

bezpieczeństwu ćwiczących.  

10. W przypadku doznanej kontuzji, urazu należy niezwłocznie powiadomić wychowawcę. 

11. Nie wolno przestawiać, przenosić przyrządów i przyborów bez zgody osoby 

prowadzącej zajęcia. 

12. Nie wolno wynosić z sali rekreacji sportowej sprzętu, który się w niej znajduje. 

13. Wszelkie uszkodzenia sprzętów lub przyrządów należy zgłaszać wychowawcy. 

14. W przypadku umyślnego zniszczenia sprzętu rodzice/opiekunowie prawni 

są zobowiązani do usunięcia usterek. 

15. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków oraz żucia gumy podczas ćwiczeń. 

Osoby korzystające z sali rekreacji sportowej zobowiązane są do pozostawienia porządku 

po zakończonych ćwiczeniach.  

16. Wychowankowie powinni znać oraz przestrzegać regulaminu sali rekreacji sportowej. 

 

Regulamin korzystania z sali tenisa stołowego  

 

1. Z sali tenisa stołowego mogą korzystać jedynie wychowankowie.  

2. W sali tenisa stołowego należy zachowywać bezwzględną dyscyplinę i przestrzegać 

przepisów BHP. 

3. Rakietki i piłeczki pobieramy od portiera lub wychowawcy  

4. Zabronione jest spożywanie posiłków nad stołem i stawianie jakichkolwiek rzeczy 

na stole do gry w tenisa stołowego. 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego montażu lub demontażu siatki, 

przesuwania stołu, odkręcania śrub z niego oraz samodzielnego składania i rozkładania stołu.  

6. Osoby korzystające z sali tenisa stołowego nie mogą zamykać się w pomieszczeniu.  

7. Podczas korzystania z sali tenisa stołowego obowiązuje obuwie sportowe  

8. Należy zgłaszać wychowawcy dyżurnemu wszelkie zauważone lub nieumyślnie 

spowodowane uszkodzenia sprzętu oraz pomieszczenia. 



9. Po zakończonej grze sprzęt do gry należy oddać i pozostawić pomieszczenie w 

należytym porządku. 

10. W przypadku dokonania celowych zniszczeń rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani 

są do usunięcia usterki.  

11. Wychowankowie powinni znać oraz przestrzegać regulamin sali tenisa stołowego.  

 

Regulamin biblioteki i czytelni  

 

1. Każdy wychowanek i pracownik Bursy ma prawo korzystać z księgozbioru Biblioteki 

oraz czytelni. 

2. Wypożyczać książki wolno jedynie na własne nazwisko. 

3. Maksymalny czas wypożyczenia książki to 1 miesiąc. 

4. Czytelnik może posiadać na swym koncie wiele książek. 

5. Encyklopedie i słowniki udostępnia się tylko w czytelni. 

6. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek i naprawienia 

ewentualnych uszkodzeń. 

7. W przypadku zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany odkupić egzemplarz o tym 

samym tytule, lub w skrajnych przypadkach, o zbliżonym charakterze. 

8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik zobowiązany jest 

zwrócić wszystkie wypożyczone książki. 

9. Biblioteka z czytelnią jest otwarta w określonych harmonogramem dniach i godzinach. 

10. Wychowankowie powinni znać oraz przestrzegać regulamin biblioteki i czytelni. 

 

Regulamin sali plastycznej 

 

1. Z sali plastycznej mogą korzystać jedynie wychowankowie. 

2. W sali plastycznej należy zachowywać bezwzględną dyscyplinę i przestrzegać 

przepisów BHP. 

3. Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich zabaw i żartów 

powodujących niebezpieczeństwo. 

4. Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim instruktażu wychowawcy. 

5. Korzystanie z urządzeń mechanicznych i elektrycznych pracowni jest dozwolone tylko 

za zgodą i pod nadzorem  wychowawcy. 

6. Wychowanek jest zobowiązany do utrzymania porządku na stanowisku pracy. 

7. Wychowanek porządkuje pracownię po zajęciach. 

8. Wszelkie usterki lub awarie urządzeń zauważone w trakcie zajęć plastycznych należy 

niezwłocznie zgłosić do wychowawcy pełniącego dyżur w pracowni.  

9. W przypadku celowego uszkodzenia sprzętu rodzice/opiekunowie prawni usuwają 

zniszczenia dokonane przez ich dziecko. 

10. Wychowankowie powinni znać oraz przestrzegać regulamin sali plastycznej.  

 

Regulamin korzystania z sali bilardowej  

 

1. Z sali bilardowej mogą korzystać jedynie wychowankowie. 



2. W sali bilardowej należy zachowywać bezwzględną dyscyplinę i przestrzegać 

przepisów BHP. 

3. Podczas przebywania w sali  kategorycznie zabrania się wszelkich zabaw i żartów 

powodujących niebezpieczeństwo. 

4. Sala bilardowa otwarta jest zgodnie z grafikiem dyżurów wychowawców.  

5. W sali bilardowej mogą przebywać tylko osoby, które dokonały wpisu do rejestru osób 

korzystających z sali. 

6. W przypadku zauważenia zniszczeń należy przed przystąpieniem do gry poinformować 

o tym fakcie wychowawcę sprawującego opiekę nad salą. 

7. Zabronione jest spożywanie posiłków nad stołem i stawianie jakichkolwiek rzeczy 

na stole do gry w bilard. 

8. Po zakończonej grze sprzęt do gry należy odłożyć na miejsce oraz zgłosić się 

do wychowawcy pełniącego dyżur w celu sprawdzenia stanu technicznego pomieszczenia 

i sprzętu. 

9. Wszelkie usterki lub awarie urządzeń zauważone w trakcie korzystania z sali należy 

niezwłocznie zgłosić do pełniącego dyżur wychowawcy.  

10. W przypadku celowego uszkodzenia sprzętu rodzice/opiekunowie prawni usuwają 

zniszczenia dokonane przez ich dziecko 

11. Wychowankowie powinni znać oraz przestrzegać regulamin sali bilardowej.  

 

Regulamin korzystania z boiska do piłki siatkowej 

 

1. Boisko jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia  zajęć rekreacyjnych dla 

wychowanków. 

2. Przed rozpoczęciem każdych zajęć wychowawca prowadzący zajęcia zobowiązany jest 

do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz czy na 

terenie boiska nie znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu wychowanków. 

3. Korzystanie z boiska podczas zajęć rekreacyjnych może odbywać się pod nadzorem 

wychowawcy.  

4. Na boisku należy zachowywać bezwzględną dyscyplinę i przestrzegać przepisów BHP  

5. Wszelkie usterki lub awarie sprzętu sportowego zauważone w trakcie korzystania 

z boiska należy niezwłocznie zgłosić do pełniącego dyżur wychowawcy.  

6. W przypadku celowego uszkodzenia sprzętu rodzice/opiekunowie prawni usuwają 

zniszczenia dokonane przez ich dziecko. 

7. Wychowankowie powinni znać oraz przestrzegać regulamin boiska.  

 

Regulamin korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej 

 

1. Siłownia zewnętrzna to ogólnodostępny teren służący zabawie i rekreacji. 

2. Urządzenia są przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia. 

3. Z poszczególnych urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, 

a ćwiczenia wykonywać zgodnie z instrukcją użytkowania, w którą zostały zaopatrzone. 

4. Na jednym stanowisku może ćwiczyć tylko jedna osoba, a maksymalne obciążenie 

to 100 kg. 

5. Intensywność treningu powinna być dostosowana do indywidualnych możliwości. 



6. Przed skorzystaniem z urządzeń należy upewnić się, czy pozwala na to stan zdrowia. 

7. Niewłaściwe użytkowanie lub zbyt intensywny trening może skutkować urazami 

lub uszkodzeniem urządzeń.  

8. Wychowankowie powinni znać oraz przestrzegać regulaminu siłowni zewnętrznej. 

9. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz: 

 jazdy na rowerze i gry w piłkę; 

 spożywania alkoholu; 

 wprowadzania zwierząt; 

 wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych; 

 śmiecenia; 

 wspinania się na urządzenia i niszczenia ich. 

10. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłaszać administratorowi siłowni 

zewnętrznej. 

11. Funkcję administratora pełni Bursa. 

 


