
Zarządzenie  nr 01/01/2023

Dyrektora Bursy Szkolnej nr 5

z dnia 04 stycznia 2023 roku

w  sprawie  naliczenia  opłaty  za  zakwaterowanie  wychowanka  proporcjonalnie  do  okresu
pobytu   w  Bursie  Szkolnej  nr  5  i  ustalenia  zasad  naliczenia  opłaty  za  zakwaterowanie
wychowanka proporcjonalnie do okresu pobytu  w Bursie Szkolnej nr 5 oraz terminu sposobu
jej wnoszenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w  sprawie  publicznych  placówek  oświatowo-wychowawczych,  młodzieżowych  ośrodków
wychowawczych,  młodzieżowych  ośrodków  szkolno-wychowawczych,  specjalnych
ośrodków  wychowawczych,  ośrodków  rewalidacyjno-wychowawczych  oraz  placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego  zamieszkania  (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1606),  rozporządzenia  Ministra  Edukacji
Narodowej z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania
placówek  publicznych,  warunków  pobytu  dzieci  i  młodzieży  w  tych  placówkach  oraz
wysokości  i  zasad  odpłatności  wnoszonej  przez  rodziców  za  pobyt  ich  dzieci  w  tych
placówkach (Dz. U. z 2015 r, poz. 1872) oraz Uchwały nr 1362/XLV/2022 z dnia 15 grudnia
2022 r.  Rady Miasta  Lublin w sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za zakwaterowanie  w
bursach prowadzonych przez miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia zarządza
się, co następuje:

§ 1

1. Wysokość opłaty za zakwaterowanie w bursie ustala Rada Miasta Lublin, podejmując
w tym zakresie stosowną uchwałę.

2. Ustala się miesięczną opłatę za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie  
w wysokości 100,00 zł.

§ 2

1. Opłatę wnosi się z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstała należność na rachunek bankowy bursy (indywidualne konto bankowe).

2. W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki ustawowe. Odsetki należy
wpłacać przelewem na indywidualne konto bankowe.

§ 3
1. W przypadku,  gdy wychowanek z  uzasadnionych powodów nie  mógł  przebywać  

w bursie, opłatę za zakwaterowanie pobiera się w wysokości proporcjonalnej do czasu
faktycznego pobytu wychowanka.

2. Celem naliczenia opłaty proporcjonalnej wychowanek zobowiązany jest wystąpić do
dyrektora bursy z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 1 do zarządzenia). 

1) Załącznik  nr  1  podpisują  rodzice/opiekunowie  prawni  wychowanka  lub
wychowanek lub wychowawca grupy na prośbę rodziców/opiekunów prawnych
wychowanka /wychowanka.



2) Okres  nieobecności  potwierdza  wychowawca  na  podstawie  dokumentacji
wewnętrznej.

3) Wersję papierową załącznika nr 1 składa się do sekretariatu placówki najpóźniej
do 1 następnego miesiąca, którego naliczenie proporcjonalne dotyczy.

4) Dopuszcza się możliwość przesłania popisanego załącznika nr 1 w formie zdjęcia
lub  skanu  poprzez  dziennik  elektroniczny  bursy  z  konta  rodzica/opiekuna
prawnego  wychowanka  lub  z  konta  wychowanka  do  wychowawcy  grupy.
Wychowawca drukuje załącznik nr 1 i potwierdza nieobecność wychowanka w
podpunktach od a do f, a następnie wersję papierową przekazuje do sekretariatu
placówki.

3. Indywidualne odliczenia czesnego dokonywane będzie w związku z:
a) Chorobą/izolacją wychowanka,
b) udziałem wychowanka w wycieczce szkolnej,
c) wykwaterowaniem wychowanka z bursy w trakcie miesiąca,
d) zakwaterowaniem wychowanka w bursie w trakcie miesiąca,
e) udziałem  wychowanka  w  praktykach  zawodowych/kursach  zawodowych

odbywanych poza Lublinem,
f) pobytem wychowanka w domu w związku z nauczaniem zdalnym w klasie

wychowanka  lub  zawieszeniem  zajęć  na  czas  oznaczony  w  szkole
wychowanka lub bursie,

g) innymi powodami uznanymi przez dyrektora bursy za uzasadnione. 
4. Zasadność odliczenia z tytułu przyczyn wymienionych w punkcie 3 podpunktach od 

a  do  f  potwierdza  wychowawca,  zasadność  odliczenia  pkt.  3  ppkt.  g  potwierdza
dyrektor. 

5. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym zaopiniowaniu podania wychowanka przez
dyrektora  bursy,  wychowawca  odnotowuje  usprawiedliwioną  nieobecność
wychowanka w dzienniku elektronicznym zaznaczając status nieobecny niepłatny.

§ 4

1. Naliczenia  opłaty  za  zakwaterowanie  proporcjonalne  dokonuje  się  z  dołu,
zmniejszając opłatę w tym samym miesiącu.

2. W  przypadku  braku  możliwości  rozliczenia  nadpłaty  (tj.  w  przypadku
wykwaterowania  wychowanka  z  bursy),  po  otrzymaniu  podania  od
wychowanka/rodzica  wychowanka  (załącznik  nr  2)  oraz  zatwierdzeniu  go  przez
dyrektora, Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty dokonuje się
zwrotu na konto bankowe, wskazane w podaniu lub w formie autowypłaty w dowolnej
placówce Banku Pekao.

§ 5
1. W  roku  szkolnym  w  przypadku  nieobecności  wychowanka  w  bursie  z  związku  

z  przerwami  od zajęć  edukacyjnych (zimowa przerwa świąteczna,  ferie,  wiosenna
przerwa  świąteczna,  wakacje,  ograniczenie  funkcjonowania  bursy  w  związku  
z  kształceniem  na  odległość)  opłata  za  pobyt  w  bursie  zostaje  naliczona
proporcjonalnie do ilości dni wynikających z przerwy. 

§ 6



1. Realizację zarządzenia powierza się pracownikom bursy.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się osobie odpowiedzialnej za naliczanie

czesnego.
3. Wicedyrektora  zobowiązuje  się  do  zapoznania  nauczycieli-wychowawców  

z  niniejszym  zarządzeniem  oraz  do  nadzoru  nad  realizacją  zarządzenia  przez
nauczycieli-wychowawców.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2023 r. 

Do wiadomości:
Samodzielny referent
wicedyrektor

Rozdzielnik
Oryginał – zarządzenia
Kopia 1 wykaz aktów
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