
Regulamin Rady Bursy nr 5 w Lublinie

1. W bursie działa Rada Bursy.

2. W skład Rady Bursy wchodzą w równej liczbie: 
a) wychowawcy wybrani przez ogół wychowawców,
b) rodzice wybrani przez ogół rodziców,
c) wychowankowie wybrani przez ogół wychowanków.

3. Rada Bursy liczy 6 osób

4. Kadencja Rady Bursy trwa 3 lata.  W razie konieczności może być dokonywana corocznie
zmiana 1/3 składu Rady Bursy.

5. Rada Bursy uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania
rady są protokołowane.

6. W posiedzeniach Rady Bursy mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez
przewodniczącego Rady Bursy lub na wniosek członków rady.

7. Zebrania Rady Bursy mogą być organizowane:

a) z inicjatywy przewodniczącego Rady Bursy, 

b) na wniosek 1/2 członków rady,

c) częstotliwość spotkań: w razie potrzeby.

8.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Bursy oraz jest  odpowiedzialny za
zawiadomienie jej członków.

9. Przewodniczący Rady Bursy może powierzyć prowadzenie zebrania innemu członkowi Rady
Bursy.

10.  Uchwały  i  wnioski  Rady  Bursy  przyjmowane  są  większością  głosów  w  obecności  co
najmniej 1/2 jej członków,

11. Opiniowanie,  wnioskowanie i podejmowanie uchwał Rada Bursy dokonuje w głosowaniu
jawnym lub tajnym na wniosek przynajmniej jednego członka.

12. Reprezentantem Rady Bursy w kontaktach z  organem nadzorującym jest  przewodniczący
rady.

13. Rada Bursy uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych placówki:

a) uchwala statut bursy;

b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych 
i opiniuje plan finansowy bursy

c) może  występować  do  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny  nad  bursą  
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności bursy, jej  dyrektora lub
innego  wychowawcy  zatrudnionego  w  bursie;  wnioski  te  mają  dla  organów
charakter wiążący;

d) opiniuje  plan pracy bursy,  projekty innowacji  i  eksperymentów pedagogicznych
oraz inne sprawy istotne dla bursy;



e) opiniuje  podjęcia  przez  stowarzyszenie  lub  inna  organizację  działalności  w
placówce;

f) wnioskuje o nadanie imienia placówce przez organ prowadzący;

g) z własnej  inicjatywy ocenia sytuację  oraz stan bursy i  występuje z  wnioskami  
w sprawie  organizacji  do  dyrektora,  rady  pedagogicznej,  organu  prowadzącego
bursę, w szczególności w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych;

h) w celu wspierania działalności statutowej Rady Bursy może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek oraz innych źródeł;

i) Rada Bursy opiniuje kandydaturę na stanowisko dyrektora i wicedyrektora;

j) Rada Bursy, na wniosek organu nadzorującego, opiniuje pracę dyrektora,

k) Rada Bursy opiniuje wniosek o przedłużenie kadencji dyrektora,

l) Rada  Bursy  może  występować  z  wnioskami  o  zwołanie  posiedzenia  Rady
Pedagogicznej;

m) Rada Bursy opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom bursy nagród,
odznaczeń i innych wyróżnień;

14.Działalność Rady Bursy powinna służyć zapewnieniu optymalnych warunków mieszkalnych
w bursie, koniecznych do pełnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego każdego
wychowanka,

15.  Rada  Bursy  przedstawia  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  samorządowi  bursy,  radzie
pedagogicznej i ogółowi rodziców pod koniec roku szkolnego;

16.  Rada  bursy  może  występować  z  wnioskami  w  sprawie  organizacji  zajęć  prowadzonych
w  ramach  pomocy  pedagogiczno-psychologicznej  oraz  rozwijających  zainteresowania
i uzdolnienia wychowanków.


