
 

 
  

 

 

REGULAMIN 
BURSY SMS TYCHY 
ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy  

WSTĘP 

§ 1 

Postanowienia ogólne. 

1. Wychowankowie są równi pod względem swej godności i swych praw.  

2. Zasady ustalone w regulaminie Bursy służą wyłącznie w celu zapewnienia uznania i 
poszanowania praw i wolności innych wychowanków i pracowników Bursy.  

3. Wychowankowie nie mogą przez nikogo być traktowani w sposób poniżający, uwłaczający 
ich honorowi lub dobremu imieniu. 

4. Wychowankowie nie mogą być zmuszani do przynależności do jakiegokolwiek 
stowarzyszenia lub organizacji.  

5. Wychowankowie mają prawo do pełnego rozwoju osobowości poprzez naukę, rozwijanie 
umiejętności i zainteresowań w różnorodnych formach organizowanych w placówce i poza 
nią. 

6. Wychowankowie mają obowiązek współuczestniczenia w życiu społecznym Bursy.  

7. Wychowankowie mają prawo odwołania się w ustalonym trybie do odpowiednich instancji 
przeciw działaniom stanowiącym naruszenie jego praw.  

8. Wychowankowie mają prawo do tego, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i 
obowiązkach być wysłuchanym przez zespół wychowawczy , dyrektora placówki.  

9. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków, bez względu na ich wiek oraz typ 
szkoły, do której uczęszczają. 

10. Obowiązek zaznajomienia wychowanków z regulaminem oraz innymi przepisami 
normującymi zasady przebywania w Bursie spoczywa na wychowawcy grupy.  

11. Wychowankowie nie mogą tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych w 
niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE 

§ 2 

Wyżywienie 

1. Wychowankowie mają możliwość korzystania z wyżywienia według obowiązujących w 
Bursie zasad. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni wychowankowie, którzy samodzielnie podpisali 
umowę o świadczenie usług wyżywienia w Bursie - zobowiązani są do regulowania opłaty za 
nie zgodnie z zawartą umową.  

§ 3 

Zakwaterowanie 

1. Bursa zapewnia zakwaterowanie wychowankom zgodnie z umową świadczenia usług.  

2. Wychowanek, który nie realizuje obowiązku szkolnego z powodu choroby lub innych 
przyczyn wyjeżdża z Bursy do domu. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni wychowankowie, którzy samodzielnie podpisali 
umowę o świadczenie usług w Bursie - zobowiązani są do regulowania opłaty za 
zakwaterowanie zgodnie z zawartą umową o świadczeniu usług.  

4. Dyrektor Bursy może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na przesunięcie terminu 
płatności. 

5. Przydziału miejsca w pokoju dokonuje wychowawca grupy w porozumieniu z Dyrekcją 
Bursy.  

6. W okresie wakacji, ferii oraz przerw świątecznych Bursa nie zapewnia opieki 
wychowawczej i wychowankowie nie mogą w niej przebywać. W wyjątkowych sytuacjach za 
zgodą Dyrektora przepis ten może ulec zmianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

§ 4 

Prawa wychowanka Bursy. 

1. Wychowanek ma prawo do:  

1) Zakwaterowania z całodziennym wyżywieniem.  

2) Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych Bursy służących do nauki własnej, 
rozwijania i pogłębiania zainteresowań oraz uzdolnień.  

3) Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we 
wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Bursie.  

4) Odwiedzin rodziców i przyjmowania osób odwiedzających go na terenie Bursy za wiedzą 
wychowawcy.  

5) Zwracania się do wychowawcy, Dyrektora Bursy we wszystkich istotnych sprawach i 
uzyskania od nich pomocy. 

§ 5 

Obowiązki wychowanka bursy. 

1. Wychowanek ma obowiązek:  

1) sumiennego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

2) każdorazowo, osobiście, wpisywać się w książce wyjść i powrotów z Bursy. Wpis ma 
być jasny i czytelny;  

3) systematycznego i rzetelnego przygotowywania się do zajęć szkolnych;  

4) stosować się do zarządzeń Dyrektora Bursy oraz zaleceń wychowawców;  

5) sumiennie wywiązywać się z zawartych kontraktów i umów; 

6) utrzymywania czystości i estetyki w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach 
ogólnodostępnych oraz terenu wokół Bursy;  

7) uczestniczenia w pracach społeczno – użytecznych na rzecz Bursy i środowiska;  

8) uczestniczenia w spotkaniach grupy wychowawczej i realizacji podjętych przez nią 
zadań;  

9) kulturalnego zachowywania się w Bursie i poza nią;  

10) zgłaszania z wyprzedzeniem, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających 
się poza Bursą oraz dostarczenia pisemnego potwierdzenia tego faktu przez 
rodziców, jeżeli takie zajęcia odbywają się poza czasem wolnym;  

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

11) przestrzegania zasad współżycia społecznego a w szczególności: 

a) okazywania szacunku pracownikom bursy oraz innym mieszkańcom,  

b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 

c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi oraz godności i wolności osobistej 
drugiego człowieka; 

12) nie ulegać szkodliwym dla zdrowia nałogom – na terenie placówki zabrania się 
wychowankom palenia tytoniu, e-papierosów, wnoszenia, posiadania i picia 
alkoholu, wnoszenia posiadania i używania środków odurzających;  

13) przebywania w Bursie pod wpływem alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych;  

14) dbania o higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia;  

§ 6 

Wychowanek obowiązany jest do przestrzegania następujących szczegółowych ustaleń:  

1. Codziennego sprzątania pokoju oraz robienia raz w tygodniu porządków generalnych 

2. Korzystania z obuwia zmiennego niezwłocznie po przyjściu do placówki (klapki, kapcie);  

3. Przestrzegania zakazu wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów (w tym 
odpadków);  

4. Segregacji śmieci zgodnie z ogólnie przyjętymi normami;  

5. Wychowanek obowiązany jest do codziennej systematycznej nauki własnej odpowiednio 
do potrzeb i osiąganych wyników nauczania;  

6. Uzyskania zgody wychowawcy na każdorazowe wyjście z bursy poza czasem wolnym w 
przypadku konieczności późniejszego powrotu niż przewiduje to rozkład dnia. Wychowanek 
taką zgodę może otrzymać tylko i wyłącznie na pisemną prośbę rodziców/opiekunów 
prawnych, pełnoletni wychowanek, który sam podpisał umowę o świadczenie usług, może 
samodzielnie wystąpić o zgodę na późniejszy powrót do Bursy;  

7. Nagły wyjazd wychowanka do domu w trakcie tygodnia spowodowany chorobą lub inną 
ważną sytuacją rodzinną następuje po uzgodnieniu z rodzicami i wychowawcą. Wymagane 
jest udokumentowanie zgody rodzica/opiekuna prawnego na piśmie lub droga mailową;  

8. Powrotu do Bursy zgodnie z ustaloną godziną.  

9. Przestrzegania godzin posiłków i nie wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki;  

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

10. Przygotowywanie i spożywanie sporządzanych indywidualnie posiłków odbywać się 
może wyłącznie w aneksach kuchennych;  

11. Przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 6:00 . 

12. Wychowanek wprowadzający gościa ponosi odpowiedzialność za to, aby osoby 
odwiedzające swym zachowaniem nie naruszały regulaminu Bursy. Odwiedzający mają 
obowiązek czytelnego wpisu do rejestru wizyt;  

13. Szanowania mienia bursy;  

14. Nie zmieniania zastanego układu i porządku w pokoju bez zgody wychowawcy grupy;  

15. Zgłaszania na bieżąco wychowawcy zauważonych zniszczeń lub nieprawidłowego 
funkcjonowania sprzętu będącego wyposażeniem Bursy; 

16. Bezwzględnego przestrzegania zakazu dorabiania kluczy;  

17. Wychodząc z pokoju każdorazowo zamykać drzwi na klucz. Klucz należy oddać w pokoju 
wychowawców opuszczając budynek; 

§ 7 

Wychowanek obowiązany jest do przestrzegania ustalonego rozkładu dnia.  

Godzina Rozkład dnia  

06:00 Pobudka, toaleta poranna, sprzątanie w pokojach  

6:30- 7:00 Śniadanie 

07:30 Zgodnie z planem lekcji wyjście na zajęcia 

12:45 Obiad 

16:00-19:00 Czas w bursie 

19:30- 20:00 Kolacja 

20:00-22:00 
Lektura, nauka własna, toaleta wieczorna, sprzątanie w 

pokojach 

22:00-6:00 Cisza nocna 
 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

1) Czas wolny do dyspozycji wychowanków rozpoczyna się bezpośrednio po powrocie ze 
szkoły do Bursy i trwa do wyznaczonej godziny powrotu (zamknięcia Bursy). W czasie tym 
wychowanek może przebywać poza terenem placówki (o ile rodzice/opiekunowie wyrażą 
taką zgodę). 

2) Wychowanek zobowiązany jest do spożywania posiłków w wyznaczonych godzinach.  

3) Czas wolny może wychowanek przeznaczyć na naukę własną, udział w zajęciach 
zorganizowanych rozwijających jego zainteresowania i uzdolnienia, spotkania grupy i inną 
aktywność w placówce. 

 4) Dopuszcza się możliwość odstępstw od rozkładu dnia w przypadku spisania 
indywidualnego kontraktu/umowy z wychowankiem lub na prośbę rodzica/opiekuna 
prawnego. 

 5) Przebywając poza Bursą wychowankowie zobowiązani są do dbania o własne 
bezpieczeństwo, przestrzegania norm prawnych i przepisów ruchu drogowego oraz 
zachowania nie przynoszącego ujmy placówce.  

§ 8 

Odwiedziny. 

1. Wychowankowie mogą odwiedzać się wzajemnie w pokojach. 

2. Odwiedziny w pokojach wychowanków mogą odbywać się tylko za zgodą współlokatorów.  

3. Wychowanek może przyjmować wizyty zaproszonych gości z zewnątrz zgodnie z 
poniższymi zasadami:  

1) przy  wychowawcy, wizyty mogą odbywać się w pokojach wychowanków od 
godziny 16.00 do godziny 19:30;  

2) wychowanek Bursy każdorazowo musi dokonać wpisu swojego gościa do 
rejestru odwiedzin,  

3) osoba odwiedzająca może przebywać tylko w pokoju osoby, która ją 
zaprosiła;  

4) do jednego pokoju nie może wejść więcej niż trzy osoby odwiedzające;  

5) wychowanek przyjmujący gości odpowiada za właściwy przebieg wizyty;  

4. Rodzice wychowanków maja możliwość złożenia dzieciom wizyt w dowolnym czasie – po 
uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi dyżurującemu.  

5. Odstępstwa od tych zasad możliwe są jedynie za zgodą Dyrektora Bursy lub wychowawcy 
dyżurnego.  

 

 

 



 

 
  

 

 

 

6. Nierespektowanie powyższego regulaminu wizyt powoduje pozbawienie prawa do 
odwiedzin. 

NAGRODY I KARY  

§ 9 

 Nagrody 

 1. Za wzorowe zachowanie i przykładną postawę oraz pracę na rzecz społeczności Bursy 
wychowanek może otrzymać nagrodę w postaci:  

1) udzielenia pochwały przez wychowawcę grupy,  

2) udzielenia pochwały przez Dyrekcję wobec całej społeczności bursy,  

3) nagrody rzeczowej,  

4) pisma pochwalnego do dyrekcji szkoły, rodziców, pracodawców,  

5) pierwszeństwo przy wyborze pokoju na kolejny rok.  

 

§ 10  

Kary  

1. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność bursową, 
nieprzestrzeganie regulaminu bursy oraz nie wywiązywanie się z obowiązków – wychowanek 
może być ukarany:  

1) upomnieniem ustnym:  

a) udzielonym przez wychowawcę w rozmowie indywidualnej,  

b) upomnieniem ustnym przez dyrektora;  

2) upomnieniem w formie pisemnej:  

a) udzielonym przez wychowawcę, 

 b) udzielonym przez dyrektora;  

3) zakaz przyjmowania gości;  

4) wcześniejsze powroty do bursy;  

5) dodatkowe działania na rzecz bursy;  

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

6) listem do dyrekcji szkoły, rodziców, pracodawców;  

7) naganą w formie pisemnej:  

a) udzieloną przez wychowawcę,  

b) udzieloną przez dyrektora;  

8) nie przyjęcie do bursy na kolejny rok szkolny;  

9) skreślenie z listy wychowanków może nastąpić w przypadku naruszenia postanowień 
zawartych w Statucie Bursy SMS Tychy;  

10) w okresie oczekiwania na decyzję Dyrektora o skreśleniu z listy wychowanków, 
wychowanek nie może przebywać na terenie bursy;  

11) kolejność stosowania w/w kar, w zależności od charakteru wykroczenia, nie musi być 
przestrzegana. Wychowankowi przysługuje prawo odwołania się od zastosowanej kary;  

12) wniosek o skreślenie z listy wychowanków może być zastosowane również w przypadku, 
kiedy wychowawcy oraz Dyrektor Bursy wykorzystali wszystkie dostępne możliwości 
oddziaływań wychowawczych a wychowanek nadal nie akceptuje reguł obowiązujących w 
społeczności bursowej zgodnie  

13) przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia zasad 
współżycia w grupie, stopień winy wychowanka i jego dotychczasowy stosunek do kolegów i 
pracowników Bursy.  

§11 

Za szczególne przypadki naruszenia postanowień regulaminu placówki uważa się:  

1. Wnoszenie na teren placówki alkoholu, spożywanie go lub przebywanie pod jego wpływem 
na terenie Bursy;  

2. Wnoszenie na teren placówki środków odurzających, rozprowadzanie, udostępnianie lub 
przyjmowanie środków odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem na terenie Bursy;  

3. Kradzież i inne czyny niezgodne z prawem;  

4. Niszczenie mienia Bursy i mienia współmieszkańców;  

5. Nagrywanie, filmowanie, robienie zdjęć Dyrekcji, wychowawcom, innym pracowników 
Bursy oraz współmieszkańcom Bursy bez ich zgody;  

6. Przebywanie w Bursie osób postronnych w godzinach nocnych;  

7. Powrót do placówki po czasie regulaminowym;  

 

 

 



 

 
  

 

 

 

8. Samowolne opuszczenie placówki w godzinach nocnych;  

9. Stwierdzenie użycia na terenie placówki agresji lub przemocy wychowanka wobec innych 
osób;  

10. Niewłaściwe, lekceważące zachowanie wobec dyrektora, wychowawców lub innych 
pracowników Bursy;  

12. Celowe wprowadzenie w błąd, poświadczenie nieprawdy w stosunku do Dyrektora, 
wychowawców lub innych pracowników Bursy;  

13. Zakłócanie ciszy nocnej;  

14. Naruszenie przez wychowanków zasad BHP i P.POŻ. 

 

PRZEPISY 

ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE  

§ 12  

Wychowankowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wszelkich 
czynności i prac na terenie Bursy, a w szczególności:  

1. Znać statut i regulaminy Bursy oraz obowiązujące w placówce procedury;  

2. Znać ogólne zasady ppoż. i plan ewakuacyjny na wypadek pożaru oraz brać udział w 
ćwiczebnych alarmach pożarowych;  

3. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania dopalaczy, narkotyków, 
medykamentów i innych substancji psychoaktywnych. Obowiązuje całkowity zakaz bycia pod 
wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, przyjmowania osób w stanie 
nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie substancji psychoaktywnej, a także przebywania 
w towarzystwie takich osób; 

 4. Przestrzegać zakazu używania w pokojach mieszkalnych niedozwolonych przedmiotów i 
urządzeń elektrycznych;  

5. Nie używać na terenie Bursy otwartego ognia tj. świeczek, kadzidełek itp.; 

6. Nie pozostawiać bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych w tym ładowarek do 
telefonów.  

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

§ 13  

Wychowawca, upoważniony pracownik bursy ma prawo wejść do pokoi wychowanków o 
każdej porze, również w przypadku nieobecności wychowanka.  

§ 14  

Wychowanek uczestniczący w różnych zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych 
przez szkołę, kluby sportowe, korzystający z korepetycji poza Bursą w czasie 
pozaregulaminowym musi uzyskać zgodę Dyrektora placówki.  

§ 15 

Wszystkie zauważone usterki i awarie, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu należy 
natychmiast zgłaszać wychowawcy grupy, wychowawcy dyżurującemu lub Dyrektorowi 
placówki.  

§ 16  

W przypadku choroby lub złego samopoczucia wychowanek powinien zgłosić ten fakt do 
wychowawcy.  

§ 17 

Bursa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanków. Wychowanek ma 
prawo pozostawić cenne rzeczy w pokoju wychowawców.  

§ 18 

 Wychowanek odchodzący z bursy zobowiązany jest zdać pokój i dokonać wszystkich 
formalności.  

§ 19 

 Odpowiedzialność wychowanków.  

1. Wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną i regulaminową w przypadku 
stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu /wyposażenia mienia placówki.  

 2. Za szkody wyrządzone w mieniu Bursy przez gościa lub osobę odwiedzającą odpowiada 
mieszkaniec przyjmujący te osoby.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

§ 20 

 Zabrania się wychowankom:  

1. Przywożenia do Bursy i korzystania w pokojach mieszkalnych z urządzeń elektrycznych 
(grzejników elektrycznych czajnik, telewizorów, opiekaczy, grzałek, żelazek, itd.). Można z 
nich korzystać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach (pokój socjalny).  

2. Dokonywania jakiegokolwiek manipulowania przy instalacji i urządzeniach elektrycznych 

 i p-pożarowych (lampy oświetleniowe, gniazda, kontakty itp.).  

3. Używania otwartego ognia (palenia papierosów, świec, kadzidełek).   

4. Zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków w pokojach . 

 

 

Regulamin 
BURSY SMS TYCHY 

został opracowany przez organ prowadzący 
 

 


