Regulamin Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim

§ 1.
Mieszkaniec ma prawo:
1. Poszanowania godności, życzliwego i podmiotowego traktowania.
2. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
3. Optymalnych warunków pobytu w placówce.
4. Korzystania z pomieszczeń i urządzeń Bursy zgodnie z obowiązującymi
instrukcjami, przepisami BHP i przeciwpożarowymi.
5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
6. Uczestnictwa w organizowanych imprezach kulturalnych na terenie
placówki.
7. Przyjmowania na terenie Bursy osób odwiedzających, po okazaniu się
przez nie dokumentem tożsamości w portierni.
Odwiedziny mogą odbywać się w godzinach od 1500 do 1700 i od 1900 do 2100.
§ 2.
Mieszkaniec ma obowiązek:
1.Utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia
Bursy:
a) przed wyjściem do szkoły wychowankowie są zobowiązani do
pozostawienia należytego porządku w pokojach;
b) wychowawca ma prawo do kontroli czystości w szafkach
wychowanków.

2. Regularnego uiszczania opłat za mieszkanie w Bursie w wyznaczonym
przez dyrektora terminie.
3. Przestrzegania zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, która trwa
od godziny 2200 do godziny 600:
a) o godz. 2200 powinno być wyłączone górne oświetlenie;
b) korzystanie z audycji radiowych i telewizyjnych po godz. 2200 może
odbywać się za zgodą wychowawcy oraz współmieszkańców;
c) praca przy komputerach w pokojach mieszkalnych może odbywać
się do godz. 2330;
d) nauka w pokojach mieszkalnych po godz. 2330, wyłącznie przy
lampkach

nocnych,

po

uzgodnieniu

z

wychowawcą

i współmieszkańcami.
4. Zgłaszania wyjść poza teren Bursy poprzez dokonanie wpisu do zeszytu
wyjść ( nie dotyczy wyjść w celu uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych
w szkole).
5. Odpowiedzialności za własne postępowanie (za wyrządzone szkody
mieszkaniec ponosi odpowiedzialność finansową).
6. Dbania o mienie placówki, zgłaszania usterek.
7. Powiadamiania o wyjeździe do domu (wyłącznie z wpisem do zeszytu
wyjazdów):
a) wyjazdy do domu w czasie tygodnia odbywają się na podstawie
zgody rodziców/opiekunów prawnych (zawiadomienie telefoniczne);
b)

wychowanka zakwaterowanego w Bursie może zwolnić na noc

jedynie rodzic(opiekun prawny) osobiście lub telefonicznie.
8. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój.
9. Odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony do jego dyspozycji.

10. W godzinach od 800 do 2100 wychowankowie nie powinni przebywać
w

pomieszczeniach

ogólnodostępnych

(korytarze,

świetlica,

pokój

wychowawców, kuchnia) w strojach nocnych.
11. Uczestniczenia w nauce własnej i zajęciach wychowawczych oraz
usprawiedliwiania nieobecności na tychże zajęciach.
§ 3.
Mieszkańcom zabrania się:
1. Wnoszenia, posiadania, spożywania alkoholu i przebywania pod jego
wpływem na terenie placówki.
Z uwagi na zagrożeni życia i zdrowia wychowanka będącego pod wpływem
używek, wychowawca po stwierdzeniu faktu informuje telefonicznie
rodziców/ opiekunów prawnych oraz zawiadamia pogotowie i policję.
Rodzice / opiekunowie prawni przejmują opiekę nad dzieckiem.
2. Przyjmowania odwiedzin osób nietrzeźwych.
3. Posiadania, rozprowadzania i używania środków odurzających oraz
przebywania pod ich wpływem.
4. Używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
5. Uprawiania hazardu.
6. Dewastacji mienia placówki.
7. Zakłócania ciszy nocnej oraz opuszczania Bursy na noc bez zgłoszenia.
8. Zachowań demoralizujących, wybryków chuligańskich i popełnienia
czynów karalnych.
§ 4.
Nagrody i kary:
Dyrektor Bursy może przyznać nagrody w postaci:

1. Książek, dyplomów z dedykacją.
2. Powiadomienia szkoły i rodziców o wzorowej postawie mieszkańca.
Za nieprzestrzeganie ustaleń Statutu Bursy i regulamin wewnętrznego
Bursy Dyrektor może ukarać mieszkańca:
1)

Naganą udzieloną w rozmowie indywidualnej lub na spotkaniu
z młodzieżą.

2) Powiadomieniem szkoły i rodziców o wymierzonej karze.
3) Za szczególnie rażące naruszenie dyscypliny i regulaminu Bursy
wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w Bursie
z pominięciem gradacji kar.
4) Rada Pedagogiczna Bursy podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia
z listy mieszkańców wraz z uzasadnieniem.
5) Do czasu zakończenia procedury wychowanek jest zawieszony
w prawach wychowanka i pozostaje pod opieką rodziców/opiekunów
prawnych.
6) Wychowanek przyjęty do Bursy warunkowo i nie wypełniający
obowiązków może być usunięty z pominięciem gradacji kar.
Od zaistniałej kary mieszkaniec Bursy może odwołać się do dyrektora
Bursy.
Dyrektor

Bursy

rozpatruje

odwołanie

się

od

kary

mieszkańca

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Wychowanków.
§ 5.
1. Dyrektor Bursy nie ponosi odpowiedzialności materialnej za majątek
młodzieży w pokojach mieszkalnych w sytuacji, gdy wychowankowie nie
zabezpieczają właściwie własnego mienia.

2. W sytuacji zgłoszenia przez młodzież kradzieży dyrektor / wychowawca
bursy zastrzega sobie prawo do dokonania przeszukania w pokojach
mieszkalnych wychowanków przy współpracy z policją.
§ 6.
1. W przypadku wyjazdu na praktyki, czy innej planowanej nieobecności
w Bursie należy o tym fakcie powiadomić Sekretariat Bursy na tydzień
przed terminem wyjazdu.
2 W przypadku rezygnacji z zakwaterowania w Bursie, należy zgłosić tę
decyzję na piśmie w Sekretariacie Bursy na dwa tygodnie przed
planowanym terminem i dokonać formalności związanych z opuszczeniem
Bursy.

Załączniki do Regulaminu Bursy:
1. Zasady przestrzegania BHP w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim

