
REGULAMIN WYCHOWANKÓW

BURSY SZKOLNEJ NR 5 W LUBLINIE

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin wychowanków Bursy Szkolnej  nr 5 w Lublinie jest zbiorem zasad normujących

funkcjonowanie wychowanka w bursie.

2. Wychowankowie  Bursy  Szkolnej  nr  5  w  Lublinie  zobowiązani  są  do  znajomości

i przestrzegania regulaminu wychowanków.

3. Regulamin zatwierdza Dyrektor Bursy Szkolnej  nr 5 w Lublinie po zasięgnięciu opinii  rady

pedagogicznej  oraz samorządu wychowanków.

§ 2 . Prawa wychowanka

1.Wychowanek ma prawo do:

1) wyrażania opinii, uwag, propozycji oraz zgłaszania wniosków, dotyczących wszystkich spraw

związanych z funkcjonowaniem bursy oraz do otrzymywania informacji  zwrotnych, w tym

o sposobie i trybie rozpatrzenia wniosków;

2) otrzymywania pomocy  ze strony wychowawców, dyrektora oraz samorządu wychowanków

w sprawach związanych z zamieszkaniem w placówce;

3) czynnego oraz biernego udziału w wyborach rady bursy, rady grupy oraz zarządu samorządu

bursy;

4) uczestniczenia  we  wszystkich  zajęciach,  projektach,  imprezach  i  uroczystościach

organizowanych w bursie; 

5) korzystania  ze  świetlic,  biblioteki  oraz  innych  pomieszczeń  przeznaczonych  dla

wychowanków;

6) rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności;

7) reprezentowania  bursy  w  konkursach,  przeglądach,  zawodach  i  innych  wydarzeniach

sportowych i kulturalnych;

8) korzystania z różnych form pomocy w nauce; 

9) korzystania z organizowanej w bursie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

10) wypoczynku; 



11) opuszczania  bursy  w godzinach  przewidzianych  rozkładem dnia,  a  w  innych  przypadkach

za zgodą   wychowawcy/Dyrektora  zgodnie  z  obowiązującą Wewnętrzną  procedurą

monitorowania całodobowej obecności wychowanka Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie;

12) swobodnego,  zgodnego  z  normami  społecznymi,  dysponowania  indywidualnym  czasem

wolnym przewidzianym w rozkładzie dnia;

13) przyjmowania wizyt najbliższej rodziny;

14) przyjmowania innych osób odwiedzających w godzinach określonych rozkładem dnia, a w

innych uzasadnionych przypadkach, za zgodą wychowawcy; 

15) zasady odwiedzin zmienia  Procedura postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego

koronawirusem SARS – COV -2 w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie

16) do domu rodzinnego; w przypadku wyjazdu do domu wychowanek zobowiązany jst wypisać

się w zeszycie wyjazdów;

17) odwołania się od decyzji o ukaraniu do Dyrektora bursy

§ 3. Obowiązki wychowanka

1.Wychowanek ma obowiązek:

1) systematycznego i zgodnego z planem lekcji uczęszczania na zajęcia szkolne;

2) systematycznego uczenia się i efektywnego wykorzystywania czasu nauki własnej;

3) przestrzegania  statutu,  regulaminu  wychowanków,  zasad  i  przepisów  bezpieczeństwa  i

higieny  oraz  ppoż.,  regulaminów,  procedur  i  innych  wewnętrznych  przepisów

obowiązujących w bursie oraz przyjętego w placówce rozkładu dnia; 

4) zgłaszania wypadków oraz wszelkich zauważonych usterek,

5) użytkowania zgodnie z instrukcją sprzętu będącego wyposażeniem bursy,

6) utrzymywania czystości i porządku w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnego użytku;

7) poszanowania mienia bursy, dbania o stan techniczny sprzętu udostępnionego do użytku;

8) ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą;

9) terminowego uiszczania należności za czesne i wyżywienie oraz pobierania karty posiłkowej;

10) dbania o zdrowie swoje i współmieszkańców i informowania wychowawcy o niepokojących

objawach zdrowotnych;

11) używania  obuwia  zmiennego  podczas  przebywania  w  bursie  za  wyjątkiem  wchodzenia

i wychodzenia z placówki;

12) wypełniania powierzonych przez wychowawcę obowiązków wynikających z zamieszkania w

bursie;

13) odnoszenia się z szacunkiem do  wszystkich mieszkańców i pracowników bursy;



14) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad życia społecznego;

§ 4. Czynności zabronione

1.Wychowankom w bursie zabrania się:

1) zakłócania czasu nauki własnej oraz ciszy nocnej, w tym przemieszczania się między pokojami

w godzinach 21.00 – 7.00;

2) posiadania i spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie bursy po jego spożyciu;

3) posiadania i palenia tytoniu, używania produktów zawierających nikotynę (w tym posiadania i

używania e-papierosów) na terenie placówki;

4) posiadania, używania i  dystrybucji  narkotyków oraz innych środków odurzających, a także

przebywania pod ich wpływem;

5) stosowania agresji  i przemocy; 

6) dewastacji mienia bursy;

7)  samowolnego  dokonywania  zmian,  dekorowania  i przestawiania  mebli  w  pokojach

mieszkalnych;

8) zrywania  oznaczeń  z  kodem  kreskowym  znajdujących  się  na  meblach  i  innych  sprzętach

będących na wyposażeniu placówki;

9) używania otwartego ognia (świece, zapalniczki, kadzidełka itp);

10) stawania i siadania na parapetach oraz wychylania się przez okna;

11) przywłaszczania sobie cudzej własności i korzystania z niej bez zgody właściciela;

12) używania  własnych  urządzeń  gazowych,  elektrycznych  i  mechanicznych  bez  zgody

Dyrektora/wychowawcy;

13) dokonywania samowolnych przeróbek i napraw urządzeń, instalacji elektrycznych, gazowych i

innych;

14) używania  instalacji  i  urządzeń  niesprawnych  technicznie  lub  w  sposób  niezgodny  z

przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta,

15) nieuzasadnionego włączania systemu p.poż,

16) zasłaniania optycznych czujek dymu,

17) wynoszenia naczyń ze stołówki;

18) udostępniania innym własnej karty z kodem QR lub karty mieszkańca;

19) udostępnianie hasła do łącza internetowego,

20) próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu

innych użytkowników sieci Internet,



21) umieszczanie w Internecie treści mogących w jakichkolwiek sposób naruszyć dobra osobiste

osób trzecich, w szczególności treści obraźliwych oraz innych naruszających dobre obyczaje,

22) wykonywanie czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych

lub urządzeń innych użytkowników,

23) wynoszenia oraz dorabiania kluczy;

24) zamykania się od środka w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnego użytku;

25) zamykania pokoju z zewnątrz w sytuacji, gdy przebywa w nim wychowanek;

26) wykonywania innych czynności zabronionych przez wychowawców.

§ 5. Nagrody i kary

1. Nagrody

1) Pochwała indywidualna udzielona przez wychowawcę.

2) Pochwała wychowawcy wobec grupy.

3) Pochwała dyrektora.

4) Dyplom dyrektora za szczególne osiągnięcia.

5) Dyplom dyrektora za wzorowe zachowanie.

6) Dyplom dyrektora za szczególne osiągnięcia i wzorowe zachowanie.

7) List gratulacyjny do rodziców za aktywność społeczną i wzorowe zachowanie.

8) Nagroda rzeczowa dla absolwentów.

Szczegółowe warunki udzielania nagród:

1) Wychowankowi może być udzielona pochwała,  może także otrzymać dyplom lub nagrodę

rzeczową za aktywność samorządową,  szczególne osiągnięcia w realizowanych projektach,

konkursach i turniejach oraz wzorowe zachowanie.

2) List  gratulacyjny  wysłany  do  rodziców  może  otrzymać  wychowanek  wyróżniający  się

wzorowym zachowaniem i zaangażowaniem na terenie bursy, po uzyskaniu pozytywnej opinii

Rady Pedagogicznej.

2. Kary:

1) Pouczenie udzielone przez wychowawcę.

2) Upomnienie udzielone przez wychowawcę.

3) Ostrzeżenie udzielone przez wychowawcę.

4) Nagana udzielona przez Zespół Wychowawczy.

5) Nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Zespół Wychowawczy.



6) Skreślenie z listy mieszkańców.

Szczegółowe warunki udzielenia kar:

1) Obowiązuje  stopniowanie  (gradacja)  kar.  Jeśli  w  okresie  obowiązywania  udzielonej

wychowankowi kary mają miejsce kolejne przewinienia wychowawca udziela następnej.

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ze względu na wagę przewinienia

może pominąć gradację i udzielić wyższej kary.

3) Udzielona kara ulega wygaśnięciu po okresie jej obowiązywania.

4) Kary  pouczenia,  upomnienia  i  ostrzeżenia  udziela  wychowawca  grupy  za  przewinienia

związane  z  nieprzestrzeganiem  regulaminu  lub  rozkładu  dnia  (nie  dotyczy  kryteriów

skreślenia z listy mieszkańców).

5) Kary nagany z ostrzeżeniem udziela Zespół Wychowawczy placówki na wniosek wychowawcy

za  rażące  naruszenie  regulaminu  wychowanków  oraz  zasad  bezpieczeństwa,  a  także

w sytuacji, kiedy zostaną wyczerpane kary udzielane przez wychowawcę.    

6) Skreślenia  dokonuje  dyrektor  bursy  na  podstawie  uchwały  rady  pedagogicznej  po

zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków, na wniosek Zespołu Wychowawczego.

6a) W przypadku skreślenia wychowanka z listy mieszkańców nie może on starać się o ponowne

przyjęcie do bursy, wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od daty skreślenia.

      6b) Nie wlicza się ferii zimowych i przerwy wakacyjnej do okresu trwania kary. 

7) Z  uzasadnionych  przyczyn  wychowanek  może  otrzymać  karę  o  jeden  stopień  niższą  za

przewinienie  kwalifikujące  go  do  skreślenia  z  listy  mieszkańców.  Uzasadnienie  propozycji

udzielenia kary niższej umieszcza wychowawca grupy w dokumencie opis i analiza przypadku.

Jeżeli brak uzasadnionych przyczyn do udzielenia kary niższej, wychowanek może starać się o

warunkowy  pobyt  w  placówce.  Jeśli  z  propozycją  udzielenia  wychowankowi  kary  niższej

występuje  Zespół  Wychowawczy  przygotowuje  on  pisemne  uzasadnienie  w  protokole

zebrania.

8) Wychowanek może starać się o wcześniejsze skrócenie kary nagany i nagany z ostrzeżeniem

za zachowanie zgodne z regulaminem oraz aktywność na rzecz społeczności bursy. Wniosek

o skrócenie kary składa wychowawca grupy do Zespołu Wychowawczego.

9) Wygaśnięcie kar następuje po okresach:

a) po miesiącu kary pouczenia, upomnienia, ostrzeżenia,

b) po dwóch miesiącach kara nagany,

c) po trzech miesiącach kara nagany z ostrzeżeniem.

10) Jeśli w okresie odbywania kary nagany z ostrzeżeniem wychowanek po raz kolejny naruszy

obowiązujący w bursie regulamin, może starać się o warunkowy pobyt w placówce.



11) Zgody  na  warunkowy  pobyt  wychowanka  w  placówce  udziela  Zespół  Wychowawczy  na

wniosek wychowawcy grupy. Warunkiem uzyskania takiej zgody jest podpisanie kontraktu

z wychowawcą grupy  oraz  uzyskanie  pozytywnej  opinii  samorządu  bursy.  Długość  pobytu

warunkowego w placówce określa Zespół Wychowawczy.

3. Kryteria skreślania z listy mieszkańców:

1) Wyczerpanie kar przewidzianych w Regulaminie Wychowanków.

2) Używanie środków odurzających lub znajdowanie się pod ich wpływem.

3) Zagrażanie mieniu, zdrowiu lub życiu innych (kradzieże, przemoc, agresja).

4)  Powstanie zaległości w opłatach za pobyt w bursie, za okres kolejnych dwóch miesięcy.

4. Tryb odwołania się.

a) Dyrektor  podejmuje  decyzję  o  skreśleniu  wychowanka z  listy  mieszkańców na podstawie

uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków.

b) Wychowanek  pełnoletni  lub  rodzice/opiekunowie  prawni  wychowanka  niepełnoletniego

mogą odwołać się od kar w terminie 14 dni od zawiadomienia o udzielonej karze.

§ 6. Samorząd Wychowanków

1. Samorząd bursy  tworzą  wszyscy  mieszkańcy.  Jest  on organizacją  niezależną,  a  jego organy są

reprezentantami ogółu mieszkańców.

2. Celem działania samorządu jest koordynacja działań realizujących istotne potrzeby społeczności

wychowanków.

3. Organami samorządu są: rada samorządu i rady grup.

4. Tryb powoływania rady samorządu, kadencję oraz szczegółowe zadania samorządu bursy określa

odrębny regulamin.

5. Pracę  samorządu  koordynuje  opiekun  samorządu.  Jest  on  wyłaniany  w  drodze  głosowania

w wyborach  powszechnych, tajnych i równych.

6. Samorząd współpracuje  ze  wszystkimi  organami bursy:  Dyrektorem, Radą Pedagogiczną,  Radą

Bursy oraz dodatkowo z Zespołem Wychowawczym.

 


