REGULAMIN
BURSY SZKOLNEJ DLA DZIEWCZĄT W TARNOWIE
I) Informacje ogólne
1. Bursa Szkolna dla Dziewcząt (zwana dalej Bursą) jest placówką katolicką. Zapewnia
wychowankom opiekę i wychowanie oparte na wartościach ewangelicznych.
2. Bursa jest placówką przeznaczoną dla uczennic szkół ponadpodstawowych, które
przyjmują i akceptują jej charakter i program wychowawczy.
3. Mieszkankom bursy zapewnia się dobre warunki mieszkaniowe i sanitarno – higieniczne,
całodzienne wyżywienie oraz odpowiednie warunki do nauki.
II) Organizacja życia w bursie
4. Bursa jest placówką feryjną czynną w okresach nauki szkolnej od godz. 16.00 w niedzielę
do godz. 20.00 w piątek.
5. W uzasadnionych przypadkach wychowanka może prosić wychowawczynię o pozwolenie
pozostania w Bursie na weekend. Po uzyskaniu zgody zobowiązana jest do przestrzegania
„Regulaminu na weekend”. Za wychowanki pozostające w Bursie podczas weekendu
odpowiadają rodzice.
6. W bursie obowiązuje następujący porządek dnia:
6.00
pobudka
6.00 – 7.50
śniadanie
8.00 – 14.00
zajęcia w szkole
9.00 – 11.00
czas na naukę własną
12.30 – 16.00
obiad
14.00 – 16.00
czas wolny
16.00 – 18.20
czas na naukę własną
18.20
modlitwa wieczorna
18.30 – 19.00
kolacja
20.00
spotkania wg Kalendarium Wydarzeń Bursy
do 22.00
toaleta wieczorna
22.00
cisza nocna
7. Wychowanka może wyjść z Bursy:
a) w czasie wolnym tzn. po obiedzie do godz. 16.00
b) po kolacji do godz. 20.00 (jeśli nie ma w tym czasie wspólnych spotkań). W maju
i w czerwcu – do godz. 21.00.
Każde swoje wyjście odnotowuje w „Zeszycie wyjść” wpisując godzinę wyjścia
i planowaną godzinę powrotu. Powrót potwierdza czytelnym podpisem i wpisuje
rzeczywistą godzinę powrotu.
8. Za wiedzą wychowawczyni do pokoi mieszkalnych można wprowadzać tylko rodziców
i rodzeństwo. Wychowanki mogą przyjmować gości od godz. 13.00 do 16.00 oraz od godz.
19.00 do 20.00 w świetlicy i w pokoju cichej nauki na parterze. Obecność rodziców,
rodzeństwa oraz gości należy odnotować w „Zeszycie gości”.
9. Na każdy rok szkolny w bursie ustala się „Kalendarium wydarzeń” oraz spotkań
o charakterze formacyjno - wychowawczym. Uczestnictwo w proponowanych przez Bursę
wydarzeniach i spotkaniach jest obowiązkiem wychowanek.
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10. Opłaty za mieszkanie w bursie należy uregulować do 10 – tego każdego miesiąca, za
wyżywienie - pod koniec każdego miesiąca. Jeśli wychowanka przebywa na terenie bursy
nie może wypisać się z posiłków. Wypisywać się można tylko z pełnych dni
żywieniowych do godz. 12.00 dnia poprzedniego, gdy zostało to odnotowane przez
wychowankę w „Zeszycie posiłków”.
11. Planowane wyprowadzenie się z Bursy, należy zgłosić z dwutygodniowym
wyprzedzeniem Dyrektorowi Bursy i Wychowawczyni.
12. Pierwszeństwo przyjęcia do Bursy na kolejny rok szkolny mają wychowanki mieszkające
w Bursie od września do czerwca. Podania należy składać osobiście do dyrekcji.
III) Prawa i obowiązki wychowanek bursy
13. Wychowanka ma prawo do:
a) opieki, wychowania i nauki w warunkach zapewniających poszanowanie i ochronę
jej godności, dyskrecję w sprawach osobistych i rodzinnych
b) pogłębiania swojego życia religijnego i praktykowania wiary katolickiej
c) bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej bądź
psychicznej
d) życzliwego i podmiotowego traktowania
e) swobody wyrażania myśli i przekonań z szacunkiem wobec myśli i przekonań
innych
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
g) zaangażowania i współorganizowania życia bursy
h) uczestniczenia w działalności samorządowej bursy
i) korzystania z pomocy w przygotowaniu zadań domowych
j) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych
k) korzystania z organizowanych na terenie bursy spotkań formacyjnowychowawczych i kulturalnych
l) korzystania z udostępnionych pomieszczeń i urządzeń Bursy zgodnie z regulaminem
14. Wychowanka ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie
i regulaminach obowiązujących w Bursie, a w szczególności:
a) systematycznego uczęszczania do szkoły
b) przyjazdu do Bursy od godz. 16.00 do godz. 20.00 w niedzielę lub w poniedziałek do
godz. 20.00. W przypadku zmiany dnia lub godziny przyjazdu konieczny jest
telefoniczny kontakt rodziców lub prawnych opiekunów z wychowawcą Bursy)
c) zgłaszania wychowawcy wyjazdu z Bursy w ciągu tygodnia
d) zgłaszania pozostania na terenie Bursy w czasie zajęć szkolnych
e) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój
f) odpowiedzialnego korzystania z komputera w świetlicy: podczas nauki własnej do
celów i potrzeb szkolnych, po 22.00 za pozwoleniem wychowawczyni
g) respektowania praw innych mieszkańców Bursy
h) przestrzegania zasad kultury (używania zwrotów grzecznościowych) i zgodnego
współżycia w zespole
i) szacunku wobec wychowawców i innych pracowników Bursy oraz posłuszeństwa
wobec ich poleceń
j) aktywnego uczestniczenia w życiu Bursy (w codziennej modlitwie wieczornej,
Eucharystii, organizowanych w bursie spotkaniach formacyjno - wychowawczych,
kulturalnych oraz zebraniach informacyjnych)
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k) przychodzenia do kaplicy (na Msze Święte, nabożeństwa) i inne uroczyste spotkania
(w świetlicy) w stroju godnym kobiet
l) nie wnoszenia telefonów komórkowych do kaplicy, jadalni oraz na spotkania
m) spożywania posiłków tylko w jadalni, do 21.00
n) zmiany obuwia po wejściu na teren Bursy
o) utrzymywania porządku w pokoju oraz innych pomieszczeniach danych do użytku
p) odpowiedzialnego i dokładnego wypełniania dyżurów
q) korzystania z rzeczy stanowiących wyposażenie bursy zgodnie z ich przeznaczeniem
i we właściwym miejscu
r) zgłaszania zauważonych awarii, zniszczeń, uszkodzeń sprzętu
s) ponoszenia odpowiedzialności finansowej za spowodowane zniszczenia lub
uszkodzenia sprzętu stanowiącego wyposażenie Bursy.
IV) System nagród i kar
15. W Bursie dokonuje się oceny postawy wychowanki w oparciu o bezpośrednią obserwację
zachowań. Podstawowym kryterium oceny jest stopień przestrzegania obowiązującego
w Bursie regulaminu. Wynikiem doraźnej lub semestralnej oceny może być nagroda lub
ukaranie wychowanki.
16. Za wierne przestrzeganie regulaminu, wzorowe zachowanie i aktywny udział w życiu
bursy wychowanki mogą być nagrodzone:
a) pochwałą wychowawczyni (udzieloną indywidualnie lub wobec grupy)
b) pochwałą dyrektora (udzieloną indywidualnie lub na zebraniu wobec wszystkich
mieszkanek bursy)
c) listem pochwalnym do rodziców
d) nagrodą rzeczową.
17. Za nieprzestrzeganie regulaminu wychowanki otrzymują upomnienia i kary:
a) upomnienie wychowawcy (udzielone indywidualnie)
b) ustne lub pisemne zawiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu
wychowanki
c) upomnienie dyrektora w obecności wychowawców
d) pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o udzielonym upomnieniu
e) nagana dyrektora
f) pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o udzielonej naganie
g) usunięcie z Bursy
h) nie przyjęcie wychowanki do bursy w następnym roku szkolnym.
18. Wychowanki bursy nieprzestrzegające regulaminu zobowiązane są ponosić tego
konsekwencje, np.:
a) konsekwencją niezmieniania obuwia na terenie bursy jest dodatkowe sprzątanie
b) konsekwencją nieprzestrzegania zasad korzystania z komputerów na świetlicy jest
ograniczenie w korzystaniu z nich
c) konsekwencją niedbale wykonanego dyżuru jest powtórne jego wykonanie
d) konsekwencją wnoszenia komórki na jadalnię w czasie posiłku i na spotkania jest
zarekwirowanie przez wychowawców na czas wyżej wymienionych czynności
i spotkań.
19. Każda nagroda i kara jest odnotowana w dzienniku zajęć.
20. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor Bursy może podjąć decyzję
o skreśleniu z listy wychowanek w następujących przypadkach:
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a) lekceważącej postawy wobec dyrektora, wychowawców lub innych pracowników
Bursy
b) lekceważącej postawy wobec zasad zawartych w regulaminie
c) rażącego nieprzestrzegania zasad regulaminu i braku poprawy pomimo upomnień.
d) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających lub
narkotyków na terenie Bursy
e) przychodzenia do Bursy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
f) udowodnienia kradzieży
g) niszczenia mienia Bursy lub mienia innych mieszkańców
V) Rodzice (opiekunowie prawni)
21. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:
a) bieżących kontaktów z dyrektorem i wychowawcami Bursy
b) informacji o postawie i zachowaniu swojego dziecka
c) zwalniania dziecka w uzasadnionych sytuacjach i we wskazany w regulaminie
sposób u wychowawcy.
22. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek:
a) zapoznania się z zapisami niniejszego regulaminu
b) uiszczania opłat za pobyt w Bursie zgodnie z Regulaminem opłat
c) przedstawiania wychowawcy rzetelnej informacji zdrowotnej wychowanka oraz
innej, mogącej mieć wpływ na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i w relacjach
z dorosłymi
d) aktywnej współpracy z wychowawcą Bursy poprzez systematyczny kontakt osobisty,
telefoniczny
e) przygotowania niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania wychowanka
w warunkach bursy
f) informowania wychowawcy o nieobecności dziecka w Bursie po weekendzie
i w ciągu tygodnia (np. wyjazd do domu, choroba, udział w wycieczce szkolnej lub
z innych racji) oraz o zwolnieniu z zajęć szkolnych.
VI) Wychowawcy bursy
23. Wychowawca Bursy ma prawo:
a) opracowania planu pracy Bursy na każdy rok szkolny
b) diagnozowania sytuacji wychowawczej i wsparcia w tym zakresie Dyrektora
c) formułowania uwag i egzekwowania postaw i zachowań uczniów zgodnych
z przepisami Statutu Bursy i niniejszego Regulaminu
d) stosowania nagród i kar zgodnie z IV rozdziałem Regulaminu Bursy
e) dokonywania zmian w przydziałach pokojów w trakcie roku szkolnego
f) planowania i dokonywania zmian w harmonogramie dnia zgodnie z Kalendarium
Wydarzeń Bursy
g) doskonalenia zawodowego w różnych formach szkoleń, konferencji i warsztatów
h) współpracy z Dyrektorem, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym
i) wyboru metod pracy wychowawczej
j) ustanowienia zakazu wobec wychowanki oraz wyznaczeniu jej dodatkowego dyżuru
k) Dyrektor oraz wychowawca, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, mają prawo
komisyjnie, w obecności wychowanki skontrolować jej rzeczy osobiste.
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24. Wychowawca Bursy ma obowiązek:
a) sprawowania opieki nad wychowankami i zapewnienia im bezpiecznych warunków
pobytu i nauki
b) zapoznania mieszkanek Bursy z zasadami zawartymi w Regulaminie oraz zasadami
bezpieczeństwa
c) tworzenia przyjaznego klimatu wychowawczego
d) systematycznej współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanek,
przekazywania rodzicom informacji, w tym formułowania uwag krytycznych
dotyczących zachowania ich dziecka
e) przedstawiania w Zespole Wychowawców sytuacji wychowanek, szczególnie
w zakresie nagród i kar
f) prowadzenia dokumentacji w zakresie opieki i wychowania, którą stanowią:
 Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w Bursie,
 dziennik zajęć
g) udzielania indywidualnego wsparcia zgodnie z potrzebami
h) dbałości o stan techniczny i estetyczny powierzonych miejsc w Bursie
i) zastosowania Procedur postępowania w przypadku zauważenia u wychowanek
zachowań niepożądanych takich jak: spożywanie, posiadanie alkoholu, narkotyków
i innych substancji odurzających, popełnienia czynu karalnego, palenia papierosów,
używania wulgaryzmów słownych, agresji fizycznej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r. na podstawie Zarządzenia
Dyrektora Bursy

Zapoznałam się z Regulaminem Bursy, zobowiązuję się do przestrzegania jego ustaleń
…………..…………………………………….
Data i podpis wychowanki

Zapoznałam (-łem) się z Regulaminem Bursy i zobowiązuję się do realizacji ustaleń
zawartych w rozdziale V, p. 22. Zobowiązuję się do kontaktowania się z wychowawcą
i Dyrektorem Bursy w sprawach mojej córki
………………………………………………….
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażam zgodę na pobyt mojej córki w czasie weekendu w Bursie i ponoszę za nią
pełną odpowiedzialność.
………………………………………………….
Podpis rodziców/opiekunów prawnych
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