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REGULAMIN WEWNĘTRZNY 

obowiązujący w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu 

 

Regulamin wewnętrzny określa organizację życia w bursie. 

Wypełnianie podstawowych praw i obowiązków odnosi się do wszystkich mieszkanek i winno 

służyć tworzeniu dobrej atmosfery, utrzymaniu ładu i porządku. 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków, bez względu na ich wiek oraz typ 

szkoły, do której uczęszczają od pierwszego dnia zakwaterowania (dzień przed 

rozpoczęciem roku szkolnego) do ostatniego dnia pobytu. 

2. Obowiązek zaznajomienia wychowanków z regulaminem oraz innymi przepisami 

normującymi zasady przebywania w bursie spoczywa na wychowawcy grupy. 

3. Wychowankowie nie mogą tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych 

w niniejszym regulaminie. 

4. Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonać do 10-go każdego 

bieżącego miesiąca (tak, aby do 15-tego opłaty wpłynęły na konto placówki). Jednakże 

w przypadku braku płatności, od 16-go dnia miesiąca, naliczane będą odsetki ustawowe. 

Dyrektor bursy może w wyjątkowych przypadkach, na pisemną prośbę, wyrazić zgodę 

na przesunięcie terminu płatności, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca.  

5. Brak wpływu na konto do 15-go skutkuje zawieszeniem mieszkanki w prawach 

wychowanki do momentu uregulowania płatności, nie później jednak niż do końca 

bieżącego miesiąca. Jeśli płatności nie zostaną uregulowane do końca danego miesiąca, 

wychowanka traci miejsce w placówce.  

6. Wychowanki bursy zobowiązane są do korzystania z całodziennego wyżywienia. 

7. Wychowanka otrzymuje miesięczne karty żywieniowe, których odpowiednie wycinki 

stanowią podstawę otrzymania posiłku. 

8. W momencie podjęcia decyzji o rezygnacji z miejsca w bursie rodzice, opiekunowie 

prawni (a w przypadku wychowanek pełnoletnich one same) są zobligowani dostarczyć 

wypełnioną kartę odejścia na minimum trzy dni robocze przed planowanym terminem 
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odejścia. W wypadku niedotrzymania terminów koszty pobytu będą naliczane do 

momentu wpłynięcia uzupełnionej karty odejścia. Zgłoszenia telefoniczne nie będą 

respektowane.  

9. Wychowankowie nie wnoszą odpłatności za okres ferii i innych dni wolnych od zajęć 

szkolnych i są zobowiązani – jeśli zaistnieje potrzeba – zwolnienia na ten okres 

zajmowanych przez siebie pokoi. 

10. Bursa może prowadzić działalność zewnętrzną w zakresie zakwaterowania np.: 

przyjmowania uczestników olimpiad przedmiotowych, wycieczek szkolnych, grup 

sportowych, studentów zaocznych itp., jak również udostępniać pokoje w okresie ferii 

lub weekendów. W związku z powyższym, wychowanki bursy na czas swego wyjazdu,  

mają obowiązek zabezpieczenia swoich osobistych rzeczy (przedmiotów) zgodnie 

z ustaleniami podjętymi przez Dyrektora Bursy na daną okoliczność. 

11. Regulamin może podlegać zmianom po uprzednim uzgodnieniu z Samorządem 

Mieszkanek i Radą Pedagogiczną. 

12. Bursa Szkolna nr 1 jest obiektem monitorowanym. 

 

II PRAWA MIESZKANKI BURSY: 

 

1. Prawo do częściowo odpłatnego: zakwaterowania i całodziennego wyżywienia. 

2. Prawo do współdecydowania w sprawach organizacyjnych i wychowawczych bursy 

poprzez przedstawicieli samorządu. 

3. Prawo do jawnego w sposób społecznie akceptowany, wyrażania swoich opinii  

i wątpliwości dotyczących życia w bursie. 

4. Prawo do odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku. 

5. Prawo do korzystania z pomieszczeń użytku ogólnego zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Prawo do pomocy w nauce ( wychowawcy i pomoc koleżeńska) oraz porad  

w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych lub w kontaktach rówieśniczych.  

7. Prawo do uczestnictwa w imprezach i zajęciach organizowanych przez bursę. 

8. Prawo do rozwijania własnych zainteresowań zgodnie z indywidualnymi 

ustaleniami. 

9. Prawo do wyjść i wyjazdów na ustalonych zasadach. 

 Powrót do bursy mieszkanek niepełnoletnich powinien nastąpić do godz. 21:00. 

 Powrót mieszkanek pełnoletnich do godz. 22.00. 
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 Na wyjście po powrocie z obowiązkowych zajęć szkolnych do godz. 19.00 mieszkanka 

nie musi mieć zgody wychowawczyni, tylko powinna poinformować dyżurującą 

wychowawczynię i odnotować ten fakt w rejestrze wyjść. 

 Na wyjście po godz.19.00 wychowanka musi uzyskać zgodę dyżurującej 

wychowawczyni. 

 Wyjście w godzinach pozaregulaminowych jest możliwe na pisemną prośbę rodzica 

dostarczoną przez wychowankę i telefonicznym potwierdzeniu rodzica (w przypadku 

wyjść do teatru i na koncert powrót do godz.0:00 oraz osiemnastki powrót 

do godz.1:00). 

 Wyjazd z bursy w piątek do domu na podstawie listy wyjazdów. 

 W ciągu tygodnia bursę opuścić można na podstawie pisemnej zgody rodziców 

po uprzednim tel. kontakcie z wychowawcą i uzyskaniu jego zgody (wypis na liście 

wyjazdów). Mieszkanki pełnoletnie opuszczają bursę po odnotowaniu na liście 

wyjazdów oraz napisaniu oświadczenia. Od mieszkanek pełnoletnich nie jest 

wymagana zgoda rodzica.  

 Wyjazd na weekend do domu powinien zostać odnotowany przez mieszkankę do środy 

na liście wyjazdów. 

 Wyjazd do domu rodzinnego w ciągu tygodnia nie wymaga każdorazowej zgody 

rodziców, chyba że, rodzice zastrzegli inaczej (we wniosku o przyjęcie do placówki). 

Każdorazowo jednak wychowanka przed opuszczeniem placówki powinna zgłosić ten 

fakt wychowawcy i uzyskać jego akceptację, a także odnotować swój wyjazd na liście 

wyjazdów. 

 Powrót z domów rodzinnych wychowanek niepełnoletnich powinien nastąpić do  

godz. 21.00. Na powroty z domów w godzinach pozaregulaminowych wychowanka 

przed wyjazdem powinna dostarczyć zgodę rodziców.  

 Powrót z domów rodzinnych wychowanek pełnoletnich powinien nastąpić  

do godz. 22.00. 

10. Prawo do przyjmowania gości na ustalonych zasadach. 

 Odwiedziny odbywają się w określonych godzinach od 14:00 do 20:30. 

 (od poniedziałku do czwartku) w piątek od 14:00 do 19:00, a podczas weekendu po 

wcześniejszym ustaleniu z wychowawczynią dyżurującą. 

 Odwiedziny w pokoju są możliwe, o ile nie przeszkadza to pozostałym mieszkankom. 
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 Odwiedzający pozostawiają w recepcji dowód tożsamości (poza rodzicami) i wpisują 

się do rejestru gości. 

 Odwiedzający powinni zachowywać się kulturalnie, zgodnie z ogólnie przyjętymi 

normami społecznymi i obowiązującym w placówce regulaminem. 

 W przypadku nierespektowania zapisu w/w zasad, odwiedzający zostaną wyproszeni  

z placówki. 

 Za zachowanie osoby odwiedzającej odpowiedzialna jest osoba odwiedzana. 

 Odwiedziny nie mogą trwać dłużej niż 2 godz. 

 Nie ma możliwości grupowego przyjmowania gości. 

11.  Prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystywane posiłki według ustalonych zasad. 

  Zwrot za niewykorzystane posiłki, możliwy jest w przypadku usprawiedliwionego 

wyjazdu do domu, choroby, wycieczki itp. 

  Zwrot obejmuje pełne dni, a więc trzy posiłki dziennie i wynosi 80% stawki 

żywieniowej. 

  Mieszkanka powinna poinformować wychowawcę lub pracownika sekretariatu, 

wypełnić formularz zwrotu, oddać kartki żywnościowe dzień wcześniej do godziny 

10:00. 

  W przypadku nieobecności po weekendzie mieszkanki lub ich rodzice mają 

obowiązek zgłosić telefonicznie ten fakt i podać dokładny termin powrotu. Po 

powrocie przekazać kartki żywnościowe w nieprzekraczalnym terminie trzech dni 

roboczych  od dnia powrotu do placówki. 

 Zwrot kartek żywnościowych jest podstawą uzyskania zwrotu pieniędzy                           

a dopilnowanie dostarczenia kartek i właściwych terminów zgłoszenia zwrotu jest 

obowiązkiem rodziców ubiegających się o ten zwrot. 

  W przypadku rezygnacji z pojedynczego posiłku w piątek (dzień wyjazdu) 

lub w poniedziałek (powrotu do bursy) zwrot nie obowiązuje. Oszczędności służą 

polepszeniu żywienia. 

12. Prawo do zwrotu kosztów za pobyt w bursie w przypadku nieobecności trwającej 

powyżej 6 kolejnych dni, za które jest pobierana opłata (lecz nie dłużej niż miesiąc) 

wg ustalonych zasad. 

 Zwrot jest możliwy w przypadku choroby, pobytu w szpitalu, wycieczki, praktyki 

zawodowej, wyjątkowych sytuacji losowych.  

 Podstawą do uzyskania zwrotu w przypadku: 
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 - wycieczki szkolnej – zaświadczenie ze szkoły, 

 - choroby i pobytu w szpitalu jest zwolnienie lekarskie, wypis ze szpitala,   

 - praktyki zawodowej – zaświadczenie ze szkoły, 

 - wyjątkowej sytuacji losowej – pisemna prośba rodziców do Dyrektora Bursy  

o urlopowanie wychowanki potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem.  

Nieobecność powinna zostać zgłoszona tydzień wcześniej w przypadku praktyki, wycieczki, 

natychmiast w przypadku choroby i wyjątkowych sytuacjach losowych. Rodzice zobowiązani 

są na bieżąco informować placówkę o przedłużającej się nieobecności córki. Zwrot opłat za ten 

okres następuje w następnym miesiącu na podstawie przedstawionych dokumentów. 

W przypadku zwrotu opłat za pobyt, zwrot za wyżywienie (jeśli zostaną oddane kartki 

żywnościowe) wynosi 100%. 

 

III OBOWIĄZKI MIESZKANKI: 

 

1. Przestrzegać zasady prawidłowego współżycia w grupie (tolerancji szacunku, 

godzenia własnych interesów z interesem innych, wysokiego poziomu kultury 

osobistej i kultury słowa). 

2. Sumiennie wypełniać obowiązki szkolne, przestrzegać obowiązujących w bursie 

regulaminów oraz statutu. 

3. Okazywać szacunek wszystkim pracownikom bursy. 

4. Dbać o dobre imię bursy. 

5. Podporządkować się zarządzeniom Dyrektora i poleceniom wychowawców. 

6. Zgłaszać i usprawiedliwiać nieobecność w bursie (np. choroba, wycieczka, nagły 

wyjazd) u dyżurującej wychowawczyni lub w sekretariacie. 

7. Dbać o zdrowie. W przypadku złego samopoczucia, niezwłocznie poinformować 

o tym fakcie dyżurującą wychowawczynię. 

8. Przestrzegać zakazu posiadania i picia alkoholu oraz przebywania na terenie bursy 

pod jego wpływem, palenia papierosów i wszelkich wyrobów tytoniowych (w tym  

e- papierosów), posiadania i spożywania środków odurzających i narkotyków.  

9. Szanować mienie bursy i współmieszkanek, nie zmieniać zastanego układu 

i porządku (nie wolno przestawiać i dostawiać mebli, na ścianach i meblach 

nie wolno przyklejać plakatów i ozdób) oraz ponosić odpowiedzialność finansową za 

dokonane zniszczenia i dewastacje.  
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10. Odpowiadać osobiście za swój sprzęt elektroniczny i inne wartościowe rzeczy 

pozostawione w pokoju. Wychowanka ma możliwość złożenia wartościowych 

przedmiotów i pieniędzy do depozytu w pokoju wychowawców, dlatego w przypadku 

ich zagubienia bądź zniszczenia Bursa nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Stosować się do zarządzeń dyrektora w kwestii posiadania prywatnych laptopów. 

12. Przestrzegać przepisów BHP, (co oznacza zakaz posiadania prywatnego sprzętu 

grzewczego w pokojach, czajników elektrycznych, zachowanie ostrożności przy 

używaniu sprzętu elektrycznego służącego utrzymaniu czystości i porządku). 

Zakazuje się: dokonywania jakichkolwiek napraw urządzeń elektrycznych, 

dotykania sygnalizacji przeciwpożarowej, uszkadzania szafek przeciwpożarowych i 

hydrantów. W wypadku uszkodzenia wymienionych urządzeń należy natychmiast 

zgłaszać je do wychowawcy lub portiera. 

13. Nie używać na terenie bursy otwartego ognia tj. świeczek, kadzideł. Nie pozostawiać 

bez dozoru świecących się lampek w pokojach, ładowarek do telefonów 

komórkowych, suszarek, prostownic, tabletów, laptopów pozostawionych 

włączonych jedynie do sieci. 

14. Utrzymywać czystość i porządek w pokojach, łazienkach i pozostałych 

pomieszczeniach bursy. Uczestniczyć w Konkursie Czystości, generalnych 

porządkach i dyżurach łazienkowych. 

15. Uczestniczyć w pracach wspomagających funkcjonowanie bursy w wymiarze dwóch 

godzin w ciągu roku szkolnego (około 1 godziny w semestrze). 

 Zakres prac, np.: 

 foliowanie książek w bibliotece, 

 porządkowanie książek i czasopism, 

 odkurzanie półek i szafek bibliotecznych, gospodarczych, 

 sprzątanie biblioteki, klubiku i innych pomieszczeń ogólnego użytku (podłoga, 

meble), 

 odkurzanie roślin, 

 zastępstwo w portierni, 

 wykonywanie gazetek tematycznych, 

 liniowanie zeszytów wypożyczeń, 

 inne prace użyteczne na rzecz placówki. 
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 Wychowawczyni dyżurująca odnotowuje w rejestrze czas i rodzaj wykonanej pracy 

na zakończenie każdego semestru wychowawczyni grupy przedstawia podsumowanie 

wykonanych prac. 

16. Uczestniczyć we wszystkich zebraniach grupy, a w miarę możliwości w 

uroczystościach i zajęciach warsztatowych organizowanych na terenie bursy. W 

imprezach i warsztatach organizowanych z myślą o wychowankach klas pierwszych 

ich obecność jest obowiązkowa. 

17. Przygotować i posprzątać pokój w wyznaczonym terminie wynajmu.  

18. Przestrzegać ustalonego porządku dnia: 

 

7:00  Pobudka 

6:30 - 8:15  Śniadanie 

7:00 - 9:00  Toaleta poranna i porządkowanie pokoju (obowiązkowe  chowanie 

   pościeli) 

9:00 - 11:00  Zachowanie ciszy na naukę własną 

13:00 - 16:00  Obiad 

17:00 - 19:00  Zachowanie ciszy na naukę własną 

18:30 - 20:00  Kolacja 

20:30 – 21:45  Spotkania w grupach, zajęcia indywidualne 

21:30 - 22:00  Przygotowanie do snu 

22:00 - 6:00  Cisza nocna 

 22:00  wyłączenie górnego oświetlenia w pokojach (maturzystki 0:00) 

 0:00  wyłączenie lampek w pokojach 

 1:00  wyłączenie oświetlenia w pokojach, gdzie odbywa się nauka  

   własna 

21:00 powrót mieszkanek, które nie ukończyły 18 lat 

22:00 powrót mieszkanek, które ukończyły 18 lat 

Śmieci z pokoju należy wynieść  c o d z i e n n i e  do godziny 9:00 lub 20:30 !!! 

 

19. Przestrzegać godzin posiłków i nie wynosić naczyń ze stołówki. 

20. Korzystać z pomieszczeń użytku ogólnego (stołówka, biblioteka, klubik, 

pomieszczenia administracyjne, hol) wyłącznie w stroju dziennym. 

21. Przestrzegać zasad bhp i ppoż. 
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22. Załatwiać w ustalonych terminach formalności związane z zamieszkaniem 

i rezygnacją z bursy (podstawą do odejścia jest zwrot wypełnionej karty odejścia). 

23. Każdorazowo wychodząc z pokoju wychowanki mają obowiązek zamykania drzwi 

na klucz i zabierania klucza ze sobą, jeśli pozostają na terenie bursy, bądź oddawać 

w portierni lub pokoju wychowawców gdy opuszczają bursę. 

 

IV NAGRODY I KARY 

W bursie funkcjonuje Wewnątrzbursowy System Oceny Zachowania, który służy 

kompleksowej ocenie funkcjonowania wychowanki w wielu obszarach. WSOZ opiera się na 

metodzie wzmacniania ("+") zachowań pozytywnych oraz eliminowania ("-") zachowań 

niepożądanych. Obszary podlegające ocenie są następujące: 

-  udział w zajęciach warsztatach, imprezach organizowanych przez placówkę (+,-_), 

- dbałość o mienie placówki  (+, -), 

- kultura osobista i przestrzeganie Regulaminu Bursy Szkolnej nr 1 w pozostałych kwestiach - 

(+,-_). 

1. Za wzorową postawę i aktywny udział w życiu bursy wychowanka może otrzymać: 

a) pochwałę ustną wychowawcy w obecności grupy, 

b) pochwałę dyrektora w obecności wychowanek, 

c) nagrodę rzeczową, 

d) dyplom uznania, 

e) list pochwalny do rodziców lub/i do szkoły. 

2. Za nie wywiązywanie się z obowiązków statutowych oraz naruszanie regulaminu bursy, 

naruszanie porządku społecznego i działanie przeciwko zdrowiu własnemu i innych 

wychowanka może: 

      a) otrzymać upomnienie wychowawczyni, 

      b) otrzymać polecenie wykonania pracy porządkowej na rzecz bursy lub innej kary    

uzgodnionej z SMB, 

      c) otrzymać upomnienie Dyrektora, 

      d) otrzymać naganę Rady Pedagogicznej z powiadomieniem rodziców, 

     e) Uchwałą Rady Pedagogicznej zostać okresowo pozbawiona prawa przyjmowania 

gości, 

f) Uchwałą Rady Pedagogicznej otrzymać warunkowy pobyt w bursie, 
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g) Uchwałą Rady Pedagogicznej zostać okresowo pozbawiona praw do zamieszkania 

w bursie z możliwością czasowego przeniesienia do innej placówki,  

h) Uchwałą Rady Pedagogicznej zostać skreślona z listy wychowanek (w przypadku 

kradzieży lub innego rażąco szkodliwego zachowania, spożywania alkoholu 

na terenie placówki, przejawiania zachowań agresywnych, notorycznych 

wagarów, notorycznego łamania zasad higieny i porządku w pokoju, posiadania 

lub przebywanie pod wpływem środków odurzających w na terenie placówki), 

i) W sytuacji nadzwyczajnej Rada Pedagogiczna może skorzystać z możliwości 

czasowego odroczenia wykonalności kary.  

Decyzję o skreśleniu wychowanki rodzice (opiekunowie) otrzymują na piśmie. Wraz z utratą 

miejsca wychowanka traci prawo wstępu do bursy. 

 

3. Tryb odwoływania się od nałożonych kar: 

 Od kar wymienionych w punkcie a), b) wymierzonych przez wychowawczynie 

rodzice oraz pełnoletnie wychowanki maja prawo odwołać się w trybie tygodnia – 

rozmawiać z wychowawczynią i wyjaśnić stanowiska. 

 Od kar wymienionych w punkcie c), d), e), f), g) rodzice oraz pełnoletnie 

wychowanki mają prawo w trybie tygodnia odwołać się do Dyrektora Bursy 

z pisemną prośbą o wyjaśnienie lub ewentualne uchylenie kary. 

 Dyrektor Bursy po zapoznaniu się ze sprawą w ciągu tygodnia składa wyjaśnienie. 

Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

 Od kary wymienionej w punkcie h) rodzice i pełnoletnie wychowanki mają prawo 

złożenia odwołania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od jej 

otrzymania. 

4. Kary i nagrody wpisywane są do karty wychowanki i są podstawą do wydawania 

opinii o danej wychowance. 

 

 

 

    _____________________                                                  ___________________ 

  Za Samorząd Mieszkanek Bursy                                                 Za Radę Pedagogiczną                   


