ZESPÓŁ PLACÓWEK MŁODZIEŻOWYCH BURSA W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN WYCHOWANKA ZPM „BURSA”
W GRUDZIĄDZU
obowiązujący od roku szkolnego 2021 / 2022
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.

Wszyscy wychowankowie są równi pod względem swej godności i swych praw.

2.

Wychowanek bez względu na płeć, różnice wyznaniowe, polityczne, majątkowe czy pochodzenie
społeczne ma takie same prawa i obowiązki. W korzystaniu ze swoich praw wychowanek
podlega jedynie takim ograniczeniom, które ustala poniższy regulamin w celu zapewnienia
uznania i poszanowania praw i wolności innych wychowanków oraz pracowników bursy.

3.

Nikt nie może przez nikogo być traktowany w sposób poniżający, uwłaczający jego honorowi lub
dobremu imieniu. Jednocześnie wychowanek ma obowiązek traktować innych z szacunkiem.

4.

Wychowanek ma prawo do obrony przed dyskryminacją.

5.

Wychowanek nie może być zmuszany do przynależności do jakiegokolwiek stowarzyszenia lub
organizacji.

6.

Wychowanek ma obowiązek znać i przestrzegać statut bursy, regulamin wychowanka oraz
obowiązujące w placówce procedury, przepisy bhp i ppoż.

7.

Wychowanek ma prawo do uczestnictwa w pracy kół zainteresowań, pracy Rady Samorządu
Bursy, a także do zgłaszania propozycji i wniosków związanych z działalnością placówki.

8.

Wychowankowie mają prawo powołania Rady Samorządu Bursy, na podstawie demokratycznych
wyborów na początku każdego roku szkolnego. Sposób działania RSB określa regulamin RSB.

9.

RSB ma prawo do proponowania zmian w celu ulepszania życia w placówce, w tym programu
wychowawczego- profilaktycznego oraz kalendarium imprez i uroczystości, a także wyrażania
opinii do Dyrektora w sprawie zadań i problemów związanych z działalnością opiekuńczą,
wychowawczą, kulturalną i społeczną placówki.

10. Wychowanek ma prawo do tego, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach być
wysłuchanym przez Zespół Wychowawczy Bursy, Radę Samorządu Bursy (RSB) i Dyrekcję
placówki.
11. Wychowanek ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach wychowawczych w bursie oraz
systematycznie uczęszczać do szkoły.
12. Zapewnienie całodziennego wyżywienia należy do zadań statutowych bursy, tym samym
korzystanie z całodobowego wyżywienia jest obowiązkowe dla wszystkich wychowanków.
13. W placówce działa monitoring. Monitoring ma za zadanie zabezpieczenia bezpieczeństwa osobom
przebywającym na terenie placówki. Nagrania z monitoringu mogą być dowodem w sytuacji
złamania regulaminu wychowanka.
14. Zabrania się trzymania zwierząt na terenie bursy.
1

ZESPÓŁ PLACÓWEK MŁODZIEŻOWYCH BURSA W GRUDZIĄDZU

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE.
1. Zasady rekrutacji:
a) Warunkiem przyjęcia jest złożenie podania do bursy w sekretariacie bursy z poświadczeniem
przyjęcia do szkoły lub u wychowawcy - dotyczy wychowanków kontynuujących pobyt.
b) Rekrutacja odbywa się na zasadach zgodnych z art. 145 Prawa Oświatowego oraz zgodnie
z kryteriami rekrutacji ustalonymi przez organ prowadzący.
2. Zakwaterowanie wychowanków:
a) Wychowanek niepełnoletni przyjeżdża pierwszego dnia pobytu z rodzicem/opiekunem
prawnym - w innym przypadku może nie być tego dnia przyjęty do placówki.
b) Wychowanek rozpoczynający pobyt płaci z góry w dniu zakwaterowania za pierwszy miesiąc pobytu.
c) Bursa zapewnia zakwaterowanie w czasie trwania zajęć edukacyjnych w szkołach. W okresie
pobierania nauki szkolnej wychowanek ma prawo być zakwaterowanym na dany rok szkolny
w pokoju mieszkalnym. Nie musi jednak być to pokój wskazany w podaniu. Ponadto nie ma
możliwości zamieszkiwania w pokoju dwuosobowym jednoosobowo, chyba, że jest to
uzasadnione względami organizacyjnymi. Pokoje jednoosobowe przyznawane są uczniom
ostatnich klas na drodze losowania lub według innych zasad ustalonych na danym piętrze
wychowawczym.
d) W okresie zamieszkiwania wychowanek w porozumieniu z wychowawcą grupy ma obowiązek
zastosować przepisy dotyczące meldunku.
e) O fakcie zawieszenia wychowanka lub pozbawienia go prawa do zamieszkiwania w bursie
powiadamiani są rodzice/opiekunowie prawni wychowanka, niezależnie od tego czy
wychowanek jest niepełnoletni czy pełnoletni.
f) Decyzję o rezygnacji z prawa do zamieszkiwania w bursie muszą potwierdzić rodzice/
opiekunowie prawni wychowanka.
g) Wychowanek kwaterowany w placówce otrzymuje kartę - wejściówkę upoważniającą go do
wejścia do bursy, na piętro oraz odebrania posiłku. Wychowanek jest odpowiedzialny za kartę,
a w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia ponosi koszty jej zakupienia.
h) Wychowanek kwaterowany w bursie otrzymuje klucz do pokoju i jest za niego odpowiedzialny.
W przypadku zagubienia klucza ponosi koszty jego dorobienia.

3. Zasady pobytu:
a) Wychowanek przebywający w placówce zobowiązany jest do korzystania z całodziennego
wyżywienia w dniach pobytu w placówce (dni nauki szkolnej).
b) Wychowanek może przebywać w bursie w godzinach dopołudniowych tylko w przypadku
choroby, o czym informuje wychowawcę dopołudniowego (do czasu wyjazdu do domu/lekarza)
oraz w przypadku braku zajęć lekcyjnych w godzinach dopołudniowych.
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c) Wychowankowie powracają w niedzielę lub po przerwach w nauce z domów rodzinnych
w godz. 1400-2130. W przypadku ewentualnego przyjazdu po godzinie 21.00 rodzice/opiekunowie
prawni mają obowiązek zawiadomić o tym fakcie bursę.
d) W bursie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów, spożywania
alkoholu oraz korzystania z innych używek.
e) W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia tytoniu lub innego środka spowoduje włączenie się
czujki dymowej lub w przypadku nieuzasadnionego wciśnięcia przycisku ROP, co spowoduje
interwencję straży pożarnej, wszelkie koszty nieuzasadnionego wezwania straży pożarnej
spoczywają na wychowanku, który jest sprawcą zdarzenia.
f) W bursie obowiązuje zakaz posiadania wszelkiej broni, niebezpiecznych narzędzi, własnych
urządzeń AGD, sprzętu powodującego otwarty ogień, a także niezgłoszonych u wychowawcy
leków. Leki przepisane przez lekarza przechowuje się u wychowawcy.
g) Cisza nocna obowiązuje w godzinach 2200-600. Wychowanek ma obowiązek być przygotowanym
do snu do godziny 2200. W porze ciszy nocnej obowiązuje zakaz przebywania poza pokojem
i wykonywania innych czynności burzących ład i porządek ciszy nocnej (zakaz korzystania
z komputera, głośnego odtwarzania muzyki, oglądania TV, a także kąpieli). Korzystanie
z komputera oraz oglądanie telewizji po 2200 może odbywać się wyjątkowo i wyłącznie za zgodą
wychowawcy, a informację na ten temat wychowawca umieszcza w raporcie grupy.
h) Nauka indywidualna wychowanków odbywa się w stałym czasie, zgodnie z rozkładem dnia
w godzinach 1700-1845, a w przypadku wychowanków uczęszczających na zajęcia szkolne
popołudniowe - w godz. 900-1100. Czas nauki własnej obowiązuje wszystkich wychowanków.
Nauka indywidualna po 2200 odbywa się wyłącznie za zgodą wychowawcy grupy. Informację
o tym wychowawca umieszcza w raporcie grupy.
i) Wychowankowie bursy wyjeżdżają do domów rodzinnych w dni wolne od zajęć szkolnych.
W uzasadnionych wypadkach wyjazd wychowanka może nastąpić w innym czasie, ale
wyłącznie za zgodą wychowawcy grupy, po uzgodnieniu tego faktu przez wychowawcę
z rodzicem / opiekunem prawnym wychowanka.
j) Wychowanek zgłasza fakt pozostania na weekend najpóźniej we czwartek do godziny 1800.
Pozostanie w placówce musi być uzgodnione z wychowawcą grupy i rodzicami oraz
uzasadnione. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek podał nieprawdę co do uzgodnień
lub powodów pozostania albo stwierdzenia niewłaściwego zachowania wychowanka podczas
pobytu w weekend w placówce odbiera mu się prawo do pozostawania na weekendy na czas
ustalony przez dyrektora placówki.
k) Podczas procedury wyprowadzania się z placówki wychowanek zobowiązany jest do
rozliczenia się obiegówką, a także zdania karty magnetycznej i klucza do pokoju.
l) Wychowanek jest zobowiązany do dbałości o wysoki poziom swojej kultury osobistej,
okazywania szacunku wszystkim wychowankom oraz pracownikom, budowania właściwych
zasad współżycia koleżeńskiego, przestrzegania kultury języka polskiego.
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4. Odpłatność za placówkę:
a) Odpłatność za bursę (pobyt i wyżywienie) dokonuje się - za wyjątkiem pierwszego dnia pobytu
- do 15 każdego miesiąca. Po tym terminie naliczane są odsetki ustawowe. W przypadku nie
dokonania płatności do końca miesiąca wychowanek może być zawieszony do czasu
uregulowania należności.
b) Miesięczny koszt pobytu i wyżywienia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w kolejnym
miesiącu w przypadku nieobecności wychowanka w placówce. Każda nieobecność musi być
zgłoszona wychowawcy oraz w sekretariacie bursy.
c) W przypadku wykwaterowania wychowanek jest zobowiązany rozliczyć się finansowo
i z powierzonego mu mienia dokumentem obiegówki.
d) Odpisy za wyżywienie dokonuje się na podstawie zgłoszenia nieobecności wychowawcy
najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność. Wychowawca wykonuje zestawienia dla
wicedyrektora, który zatwierdza odpisy i przekazuje sekretarzowi placówki.
5. Zdrowie i bezpieczeństwo :
a) Wychowankowie mają zapewnioną podstawową opiekę przedmedyczna.
b) Wychowankowie mają obowiązek natychmiast zgłaszać nagłe pogorszenie zdrowia lub
wypadek wychowawcy.
c) W przypadku choroby wychowanek musi udać się do lekarza z rodzicami/opiekunami prawnymi
lub do domu.
d) Koszty przejazdów z wychowawcą do szpitala czy przychodni w nagłych przypadkach
pokrywane są z budżetu RSB z zastrzeżeniem, że koszty przejazdu do przychodni lub szpitala
w sytuacji pogorszenia zdrowia wychowanka wynikającego ze spożycia alkoholu lub środków
psychoaktywnych, w sytuacji udziału w bójce lub rozboju pokrywają wychowankowi pełnoletni
lub prawni opiekunowie/rodzice.
e) Wychowanek ma obowiązek brać udział w zajęciach dotyczących zachowania zasad
bezpieczeństwa, zapoznać się i przestrzegać przepisy i regulaminy, w tym dotyczące zasad
bhp i ppoż. oraz uczestniczyć w alarmach próbnych.

II a. PRAWA.
1. 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 abonamentu) wyłącznie w wydzielonych do tego celu pomieszczeniach.
c) korzystania z miejsc do prania, suszenia, prasowania bielizny osobistej i odzieży.
d) opieki medycznej w zakresie podstawowym (szczegóły: Procedura postępowania z wychowankiem
chorym).
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e) higienicznych warunków nauki, ciszy w godzinach nauki własnej.
f) korzystania z pomocy koleżeńskiej, pomocy wychowawcy, korzystania z oferty zajęć
oferowanych w placówce, bursowego Internetu w celach edukacyjnych.
g) przyjmowania gości z zastosowaniem zasady, że odwiedziny gości z zewnątrz odbywają się
w każdą środę w godz.1500-1900. Wychowanek zgłasza przyjście każdego gościa swojemu
wychowawcy. W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą mieć miejsce w innym dniu,
ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą. Rodzice mają prawo do odwiedzin
także w innym czasie.
h) do wzajemnych odwiedzin w innych grupach wychowawczych do godz. 2100 (za zgodą
wychowawcy „własnego” i wychowawcy odwiedzanej grupy), o ile nie zakłóca to prowadzonych
zajęć programowych.
i) wystąpić z podaniem do dyrektora o stałą wejściówkę dla gościa po pozytywnym zaopiniowaniu
wniosku przez wychowawcę.
j) przebywania poza terenem bursy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy do godz. 2100.
W przypadku niezgłoszenia wyjścia lub powrotu po ustalonej godzinie przewidziane są kary
regulaminowe.
k) dobrowolnego udziału w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówki wychowania
pozaszkolnego, a także inne instytucje, za pisemną zgodą rodzica (wychowanek niepełnoletni),
gdy nie wpływa to na jego obniżenie wyników w nauce i nie narusza obowiązków wobec bursy.
W każdym przypadku wymagana jest zgoda wychowawcy grupy.

II b. OBOWIĄZKI.
1. Każdy wychowanek zobowiązany jest do wykonywania poleceń dyrekcji, wychowawców i innych
pracowników bursy.
2. Wychowanek bursy ma obowiązek systematycznej nauki, wzbogacania wiedzy, wykorzystywania jak najlepiej czasu i warunków do nauki, a w szczególności:
a) przebywania w swoim pokoju /lub innym miejscu do nauki za zgodą wychowawcy grupy/
podczas godzin nauki własnej. Każde wyjście wychowanka z piętra w porze nauki musi być
zasadne i zgłoszone wychowawcy,
b) korzystania z pomocy koleżeńskiej, pomocy wychowawców, oferowanych w placówce zajęć
edukacyjnych w przypadku uczniów z niskimi wynikami edukacyjnymi, zagrożonych ocenami
niedostatecznymi na semestr,
c) przestrzegania ciszy podczas godzin nauki własnej. Sprzęt grający i komputer w czasie nauki
własnej muszą być wyłączone, jeżeli nie są wykorzystywane jako pomoc w nauce,
d) starannego wykonywania prac domowych, efektywnego wykorzystywania metod i technik pracy
umysłowej.
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3. Wychowanek ma obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne zgodnie z planem zajęć. Ma też
obowiązek zgłaszania wychowawcy wszelkich zmian w planie lekcji.
4. Wychowankowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wszelkich
czynności i prac na terenie bursy, a w szczególności:
a) znać i przestrzegać zasady ppoż., plan ewakuacyjny na wypadek pożaru oraz brać udział
w ćwiczebnych alarmach pożarowych organizowanych przez Dyrekcję i Straż Pożarną,
b) przestrzegać zakazu palenia tytoniu, e-papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy,
narkotyków, medykamentów i innych substancji psychoaktywnych.
Wychowanek będący pod wpływem alkoholu lub innych środków, a także taki który przyjmuje
osoby pod ich wpływem, lub przebywa w ich towarzystwie na terenie placówki, albo wraca do
bursy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu czy innych środków, podlega karze zawartej
w Regulaminie Wychowanka.
W przypadku podejrzenia o spożyciu alkoholu wychowanek wyraża zgodę na badanie
alkomatem - dotyczy wychowanka pełnoletniego, lub wyrażają zgodę rodzice - dotyczy
wychowanka niepełnoletniego. Brak zgody może być uznany za przyznanie się do winy.
c) przestrzegać zakazu:
- wnoszenia do placówki przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
własnego lub innych, w tym petard, pojemników z gazem, także do zapalniczek itp.,
- używania ognia (zapałki, zapalniczki, świece, itp.), sprzętu elektrycznego /z wyłączeniem
komputera i sprzętu muzycznego/ i AGD w pokojach,
- używania w pokojach, łącznikach, holach wszelkich niedozwolonych przedmiotów i narzędzi,
m.in. grzałek, czajników bezprzewodowych, mikrofal, grzejników, lutownic, wiertarek, latarek
laserowych, gazu i innych aerozoli itp. Lokówki i prostownice można używać wyłącznie
w przedpokojach, a sprzęt AGD w wyznaczonych pomieszczeniach.
W przypadku stwierdzenia użytkowania przez wychowanka sprzętu zabronionego, podlega on
zarekwirowaniu przez wychowawcę i zostaje zwrócony rodzicom wychowanka w ustalonym
terminie lub wychowankowie po wykwaterowaniu się z placówki.
d) zgłaszać u wychowawcy oraz w recepcji wprowadzenia gościa na teren bursy i przestrzegać
Procedurę monitorowania odwiedzin wychowanków przez gości.
5. Obowiązki wychowanka w odniesieniu do mienia i wyposażenia bursy oraz mienia własnego:
a) obowiązuje zakaz umieszczania nalepek, napisów, ilustracji, plakatów, itp. na ścianach,
tapetach, meblach, drzwiach i innym wyposażeniu placówki, a także samowolnego
przestawiania mebli,
b) bieżąca dbałość o czystość pokoi, łączników, a gruntownych porządków w dzień ustalony na
piętrze jako tzw. dzień gospodarczy,
c) oszczędnie, efektywnie i zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami bhp wykorzystywać środki
czystości,
d) co najmniej raz w miesiącu wymiana pościeli,
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e) codziennie wietrzenie pokoju i ścielenie łóżka (pościel znajduje się w pojemniku w łóżku,
a tapczan posłany jest kocem),
f) codzienna dbałość o higienę osobistą,
g) wychowanek zobowiązany jest do zabezpieczania posiadanych rzeczy, w tym telefonów
komórkowych, komputerów i sprzętu muzycznego. Bursa nie odpowiada za ewentualne
zagubienie, zaginięcie lub kradzież,
h) wszelkie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieże sprzętu wychowanek zobowiązany jest
niezwłocznie zgłosić wychowawcy; w przypadku stwierdzenia celowego zniszczenia lub
uszkodzenia sprzętu i mienia placówki, wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną
i regulaminową,
i) obowiązuje

zakaz

wyrzucania

śmieci

i

innych

przedmiotów

przez

okno,

a

także

przechowywania rzeczy na parapetach zewnętrznych,
j) obowiązek sprawdzenia przed wyjściem z pokoju, czy wszystkie urządzenia są wyłączone,
okna zamknięte, a krany zakręcone,
k) ekonomiczne i racjonalne korzystanie z wody i energii elektrycznej.
6. Obowiązki wychowanków związane z wyżywieniem i korzystaniem ze stołówki:
a) ponieważ bursa z racji zadań statutowych zapewnia całodzienne wyżywienie wychowankowie
korzystają z wyżywienia całodziennego nie ma możliwości korzystania z części
abonamentu lub nie korzystania z abonamentu w ogóle,
b) wychowankowie są zobowiązani do regularnego dokonywania opłat za wyżywienie:
- w pierwszym dniu pobytu w danym roku szkolnym,
- do 15 dnia każdego miesiąca dalszego pobytu - po tym terminie naliczane będą odsetki karne,
- opłat dokonuje się zgodnie indywidualnym wyliczeniem - informacje o kosztach na dany
miesiąc wychowanek zobowiązany jest uzyskać w sekretariacie,
- zwrot / przeniesienie na kolejny miesiąc możliwie jak najprędzej należy zgłosić wychowawcy
nieobecność - osobiście lub telefonicznie,
- w przypadku niedokonania opłaty w terminie wychowanek może być zawieszony do czasu
uregulowania należności.
c) posiłki spożywa się w stołówce w wyznaczonych godzinach; w indywidualnych przypadkach
istnieje możliwość pozostawienia obiadu/kolacji na porę późniejszą po uprzednim zgłoszeniu
takiej potrzeby u wychowawcy i w kuchni - w dniu zdarzenia i w porze porannej,
d) wychowankowie przebywają w stołówce w obuwiu zmiennym; obowiązuje zakaz wnoszenia
odzieży wierzchniej. Za zagubienie czy kradzież rzeczy wniesionych do stołówki bursa nie
odpowiada,
e) obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń, napojów i pożywienia poza stołówkę,
f) każdy wychowanek spożywający posiłek w stołówce odnosi brudne naczynia do zmywalni, dba
o czystość w stołówce i zachowuje się kulturalnie,
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g) wychowankowie pełniący dyżury w stołówce wg harmonogramu są zobowiązani do rzetelnego
ich przestrzegania; w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na dyżurze, wychowanek
otrzymuje 3 dyżury dodatkowe.
7. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania punktualności i obowiązującego porządku dnia,
a zwłaszcza :
- godzin powrotu do bursy,
- pory posiłku,
- czasu nauki indywidualnej,
- powrotu na własne piętro do godziny 2100,
- czasu ciszy nocnej.
8. Powroty do bursy po godzinie 2100 wychowanek ustala z wychowawcą przez rodziców/opiekunów
prawnych. Wejścia i wyjścia w godzinach nocnych mogą mieć miejsce w szczególnych
przypadkach i za zgodą wychowawcy i wyłącznie na pisemną prośbę rodziców/ prawnych
opiekunów (szczegóły określa : Procedura monitorowania wyjść wychowanków wchodzących
i wychodzących).
9. Każde wyjście poza teren bursy wychowanek zgłasza dyżurującemu wychowawcy, a także
zapisuje w księdze wyjść na piętrze (w weekend w recepcji). Godzinę powrotu do bursy również
zgłasza wychowawcy.
10. Wychowanek ma obowiązek okazywania każdorazowo wejściówki /karty/ przy wejściu do bursy
i zawsze, jeśli zażyczy sobie tego recepcjonista lub wychowawca.

II c. NAGRODY I KARY.
NAGRODY
1. pochwała udzielona przez wychowawcę w rozmowie indywidualnej.
2. pochwała udzielona przez wychowawcę na zebraniu grupy, piętra.
3. pisemna pochwała wychowawcy.
4. pisemna pochwała dyrektora bursy.
5. wyróżnienie udzielone przez dyrektora bursy, wręczone podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego/pożegnania absolwentów.
6. list pochwalny do rodziców.
7. list pochwalny do szkoły.
8. nagrody rzeczowe, w tym udział w wycieczce organizowanej w placówce.
9. Medal Wzorowego Wychowanka.
Nagroda może być przyznana bez zachowania powyższej gradacji.
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KARY
1. nagana udzielona przez wychowawcę w rozmowie indywidualnej.
2. nagana udzielona przez wychowawcę wobec całej grupy.
3. nagana z ostrzeżeniem zawieszenia lub wydalenia udzielona przez dyrektora bursy, która
skutkuje pozbawieniem prawa zamieszkiwania w placówce w przypadku złamania jakiegokolwiek punktu regulaminu wychowanka.
4. zakaz korzystania z dodatkowych form aktywności w bursie w czasie wolnym, np. zajęć
w siłowni, zajęć sportowych, udziału w dyskotece.
5. zakaz posiadania komputera / sprzętu muzycznego w pokoju lub korzystania z komputera
do celów innych niż edukacyjne.
6. cofnięcie prawa do stałej wejściówki dla gościa.
7. zawieszenie prawa do zamieszkiwania w bursie na okres 2 tygodni.
8. zawieszenie prawa do zamieszkiwania w bursie na okres 1 miesiąca.
9. zawieszenie prawa do zamieszkiwania w bursie na okres 3 miesięcy.
10. pozbawienie prawa do zamieszkiwania w bursie *.

* Pozbawienie prawa do zamieszkiwania w bursie ma miejsce za:
a) świadome, z premedytacją zdewastowanie sprzętu lub wyposażenia bursy,
b) kradzież udowodnioną,
c) zażywanie, rozprowadzanie i posiadanie narkotyków, dopalaczy lub innych środków
psychoaktywnych,
d) fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi,
e) czyny o znamionach chuligańskich w bursie i poza jej terenem,
f) powtarzające się łamanie postanowień regulaminu wychowanka,
g) wulgarne, aroganckie i lekceważące zachowanie się wobec innych wychowanków oraz
pracowników placówki,
h) propagowanie lub rozpowszechnianie treści o charakterze rasistowskim lub terrorystycznym,
i) stalking, zastraszanie i nękanie innych osób z wykorzystaniem Internetu, telefonii komórkowej
lub innych metod,
j) samowolne opuszczenie bursy.
Kara może być udzielona bez zachowania powyższej gradacji.
W przypadku notorycznego braku realizacji przez wychowanków obowiązków wychowawca
ma prawo do wprowadzenia na piętrze systemu punktowego motywującego wychowanków
do przestrzegania regulaminu.
Każda kara zawieszenia i pozbawienia prawa zamieszkiwania w bursie jest rozpatrywana przez
Zespół Wychowawczy.
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Kara zawieszenia prawa do zamieszkiwania w bursie w dwóch ostatnich tygodniach czerwca
może być przeniesiona na kolejny rok szkolny w formie przyjęcia podania z zastrzeżeniem
- każde kolejne naruszenie Regulaminu Wychowanka Bursy oznacza pozbawienia prawa
do zamieszkiwania w bursie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.

Nie można nakładać dwóch kar jednocześnie za to samo przewinienie.

2.

O wszystkich przypadkach łamania Regulaminu Wychowanka Bursy zawiadamiani są rodzice/
opiekunowie prawni. Poinformowanie rodziców nie jest karą.

3.

Bursa informuje szkołę o zawieszeniu w prawach wychowanka lub pozbawieniu prawa
zamieszkiwania w placówce.

4.

Wychowanek od kary zawieszenia/pozbawienia prawa zamieszkiwania w bursie może się
odwołać pisemnie do Dyrekcji za pośrednictwem Rady Samorządu Bursy w ciągu 7 dni.

5.

Nie przewiduje się skracania kary uchwalonej przez Radę Pedagogiczną ani zamiany na inną niż
przewidziana w Regulaminie Wychowanka Bursy.

6.

W okresie zawieszenia w swoich prawach wychowanek może przebywać w bursie wyłącznie
na prawach gościa.

7.

Po odbyciu kary zawieszenia dalszy pobyt wychowanka uwarunkowany jest pisemnym jego
zobowiązaniem do nienagannego przestrzegania regulaminu i obowiązujących w placówce
praw. Każdy kolejny przypadek złamania regulaminu wiąże się z pozbawieniem prawa
do zamieszkiwania w bursie do końca roku szkolnego.

8.

W przypadku przewinień w czerwcu zamiast kary zawieszenia wychowanek otrzymuje karę
przyjęcia podania z zastrzeżeniem w nowym roku szkolnym, gdy wychowanek przebywa ostatni
rok w placówce opuszcza ją najpóźniej w terminie dwóch dni.

9.

Wychowanek pozbawiony prawa do zamieszkiwania w bursie ma prawo złożyć podanie
o przyjęcie od nowego roku szkolnego. Podanie ma uwagę „z zastrzeżeniem”.

10. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków.
11. W prawach nieuregulowanych regulaminem, obowiązują przepisy prawa oświatowego, kodeksu
karnego i kodeksu cywilnego.
12. Powyższy regulamin stanowi umowę pomiędzy dyrektorem, Radą Pedagogiczną oraz
wychowankami bursy i nie może być naruszany przez żadną z umawiających się stron.

/~/ Mateusz Czepek

/~/ Ewa Szulc - Goławska

Opiekun RSB

Dyrektor ZPM „Bursa”
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Grudziądz, …………………………………

ZOBOWIĄZANIE

Ja, ………………………………… zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania
„Regulaminu

Wychowanka

Bursy”

i

innych

regulaminów

oraz

procedur

obowiązujących

w placówce.
Nieprzestrzeganie ustalonych zasad skutkuje wydaleniem mnie z bursy na stałe.

Grudziądz, dnia ……………………..

………………………....
/ podpis /
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