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REGULAMIN BURSY SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

Bursa zapewnia mieszkańcom opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania. 

1. Kandydat oraz rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek zapoznania  

się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzeganie jego postanowień. 

 

PRAWA WYCHOWANKA 

§ 2 

Wychowanek ma prawo do: 

1. Poszanowania godności własnej, życzliwego i podmiotowego traktowania, swobody 

wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych, religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra 

innych. 

2. Opieki pedagogicznej i pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów 

osobistych oraz w sprawach związanych z nauką i zamieszkaniem w Bursie. 

3. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 

4. Nauki w pokojach mieszkalnych lub w „Pokoju nauki cichej” do godziny 22 00. 

Nauka w „Pokoju nauki cichej” po godzinie 22 00 odbywa się tylko za zgodą wychowawcy, 

nie dłużej jednak niż do godziny 24 00. 

5. Kandydowania w wyborach do organów samorządowych Bursy, współudziału  

za pośrednictwem tych organów w decydowaniu o sprawach wychowawczych  

i organizacyjnych placówki. 
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6. Korzystania z pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i urządzeń Bursy zgodnie  

z obowiązującymi instrukcjami, przepisami BHP i przeciwpożarowymi, służących do nauki 

własnej. 

7. Rozwijania swoich uzdolnień, umiejętności, zainteresowań i talentów w sekcjach 

zainteresowań działających na terenie Bursy. 

8. Uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych 

wyrażoną na piśmie i w czasie umożliwiającym powrót do Bursy do godziny 20 30.  

9. Wyjść z Bursy w czasie wolnym, po uzyskaniu zgody wychowawcy i odnotowaniu 

tego faktu przez niego w „Zeszycie wyjść” i według niżej opisanych zasad:  

 wychowanek pełnoletni powrót do Bursy do godziny 21. 00, 

 wychowanek niepełnoletni powrót do Bursy do godziny 20.30. 

10. Powrotu do Bursy po godzinie 21.00, który jest możliwy w szczególnych 

przypadkach, wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych  

i wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą. 

11. Swobodnego i stałego utrzymywania kontaktu ze środowiskiem rodzinnym. 

12. Uczestnictwa w organizowanych imprezach kulturalnych na terenie placówki. 

13. Przyjmowania na terenie Bursy osób odwiedzających, za zgodą i wiedzą wychowawcy 

dyżurującego. Osoba odwiedzająca ma obowiązek wpisać się do „Zeszytu gości”, który 

znajduje się w portierni Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w 

Tomaszowie Mazowieckim oraz okazać się dokumentem tożsamości dyżurującemu 

wychowawcy. 

14. Odwiedziny mogą odbywać się w godzinach  

od 15
00

 do 17
00

 i od 19
00 

do 21
00 

 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA 

 

§ 3 

 

Mieszkaniec Bursy ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Bursy 

SWŁ, regulaminach wewnętrznych i w szczególności: 
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1. Zameldowania się tymczasowego na czas zamieszkania w Bursie (dłuższy niż trzy 

miesiące) w ciągu 14 dni. Obowiązek zameldowania w przypadku osób niepełnoletnich 

spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych. 

2. Stosować się do ustalonego rozkładu dnia: 

6.00 -   8.00 - pobudka, toaleta poranna, śniadanie 

8.00  -  15.00 - zajęcia w szkole 

15.00 - 17.00 - czas wolny 

17.00 - 19.00 - nauka własna, zajęcia wychowawcze w grupach 

19.00 - 21.00 -  zajęcia wychowawcze w grupach lub czas wolny 

21.00 - 22.00 - kolacja, toaleta wieczorna, przygotowania do snu 

22.00 - 6.00  -  cisza nocna 

3. Przestrzegania zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, która trwa  

          od godziny 22
00

 do godziny 6
00

 

 o godz. 22
00

 powinno być wyłączone górne oświetlenie; 

 korzystanie z audycji radiowych i telewizyjnych po godz. 22
00

 może 

odbywać się za zgodą wychowawcy oraz współmieszkańców; 

 praca przy komputerach w pokojach mieszkalnych może odbywać się do   

godz. 23
00

; 

 nauka w pokojach mieszkalnych po godz. 22
00

, wyłącznie przy lampkach 

nocnych, po uzgodnieniu z wychowawcą i współmieszkańcami. 

4.       Systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne zgodnie z planem 

zajęć szkolnych, który zobowiązany jest dostarczyć do wychowawcy grupy na początku roku 

szkolnego lub niezwłocznie po zaistniałych zamianach. Plan zajęć podpisywany jest przez 

nauczyciela placówki, w której się uczy. 

5.       Systematycznego uczenia się, wzbogacania swojej wiedzy, wykorzystywania  

jak najlepiej czasu i warunków do nauki. 

6.       Przestrzegać ustalonych zasad zwalniania się, wyjść i wyjazdów z Bursy. 

7.       Regularnego uiszczania opłat za mieszkanie w Bursie w wyznaczonym przez dyrektora 

w terminie. 

8.      Zgłaszania wyjść poza teren Bursy poprzez dokonanie wpisu do zeszytu wyjść (nie  

dotyczy wyjść w celu uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w szkole). 

9.      Odpowiedzialności za własne postępowanie (za wyrządzone szkody mieszkaniec 

ponosi odpowiedzialność finansową). 
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10. Przestrzegać punktualnych powrotów do Bursy. 

11. Przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego i kultury języka. 

12. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, przeciwdziałać przemocy, wandalizmowi  

i brutalności. 

13. Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń Bursy oraz jej otoczenia: 

Wychowanek ma obowiązek: 

 dbać o czystość w swoich pokojach mieszkalnych, 

 przed wyjściem do szkoły pozostawiać pokój mieszkalny w należytym  

porządku, 

 rzetelnie pełnić dyżury porządkowe oraz uczestniczyć w pracach doraźnych na 

rzecz Bursy i środowiska (obowiązku dyżurnego wg ustalonego harmonogramu), 

 zamykać pokój na klucz oraz zostawiać go w pokoju wychowawców przy 

każdorazowym opuszczeniu placówki, 

 zgłaszać na bieżąco wychowawcy zauważone zniszczenia lub nieprawidłowe 

funkcjonowanie sprzętu będącego na wyposażeniu Bursy. 

14. Dbania o własne życie, zdrowie oraz rozwój, a także informować wychowawcę  

o złym samopoczuciu, chorobie, wyjściu do lekarza. 

15. Szanować powierzony sprzęt i wyposażenie w pokojach oraz pomieszczeniach użytku 

wspólnego. Za wyrządzone szkody mieszkaniec ponosi odpowiedzialność finansową. 

16. Wypełniać powierzone przez wychowawcę zadania wynikające z zamieszkania  

w Bursie. 

17. Uczestniczyć w organizacji życia i pracy Bursy, swojej grupy, w miarę możliwości 

brać udział w różnorodnych uroczystościach i spotkaniach wewnętrznych, pracach 

porządkowych. 

18. Regularnie uiszczać opłaty za mieszkanie w Bursie w wyznaczonym przez dyrektora 

terminie. 

19. Przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciw pożarowe. 

20. Wychowanek powiadamiania o wyjeździe do domu (włącznie z wpisem do zeszytu 

wyjazdów): 

 wyjazdy do domu w czasie tygodnia odbywają się na podstawie zgody 

rodziców/opiekunów prawnych (zawiadomienie telefoniczne); 

 wychowanka zakwaterowanego w Bursie może zwolnić na noc jedynie 

rodzic/opiekun prawny, zabierając go osobiście 
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21.         W godzinach od 8
00

 do 22
00

 wychowankowie nie powinni przebywać  

w pomieszczeniach ogólnodostępnych (korytarze, świetlica, pokój wychowawców,       

kuchnia) w strojach nocnych. 

 

MIESZKAŃCOM ZABRANIA SIĘ 

 

§ 4 

 

Wnoszenia, posiadania, spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem na terenie 

placówki. 

1. Wnoszenia, posiadania i korzystania z wyrobów tytoniowych i e-papierosów na 

terenie placówki. 

2. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia wychowanka będącego pod wpływem 

używek, wychowawca po stwierdzeniu takiego faktu informuje telefonicznie 

rodziców/ opiekunów prawnych oraz zawiadamia pogotowie ratunkowe i policję. 

Rodzice/opiekunowie prawni przejmują opiekę nad dzieckiem. 

3. Przyjmowania odwiedzin osób nietrzeźwych. 

4. Posiadania, rozprowadzania i używania środków odurzających oraz przebywania pod 

ich wpływem. 

5. Uprawiania hazardu. 

6. Dewastacji mienia placówki. 

7. Zakłócania ciszy nocnej oraz opuszczania Bursy na noc bez zgłoszenia tego faktu. 

8. Zachowań demoralizujących, wybryków chuligańskich i popełnienia czynów 

karalnych 

9. Wprowadzania do Bursy osób nie będących jej mieszkańcami bez zgody i wiedzy 

wychowawcy. 

10. Przesyłania i udostępniania przez Internet danych naruszających prywatność innych 

wychowanków, pracowników Bursy lub innych osób. 

11. Rozsyłania ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów oraz treści 

nielegalnych, niebezpiecznych lub uznanych za szkodliwe. 

12. Siadania na parapetach i wychylania się z okna. 

13. Zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania w pokoju (dotyczy również ciszy 

nocnej). 
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  NAGRODY 

 

§ 5 

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego  

w Tomaszowie Mazowieckim za pracę na rzecz Bursy i środowiska (np. za udział  

w przygotowaniu programów artystycznych, pomoc w organizacji uroczystości, imprez 

okolicznościowych, imprez sportowych, redagowanie gazetek, uczestniczenie  

w organizowanych zajęciach, pomoc koleżeńską w nauce, wzorowe zachowanie)może 

przyznać nagrody w postaci: 

 książki, dyplomu z dedykacją 

 powiadomienia szkoły i  rodziców o wzorowej postawie mieszkańca  

– list gratulacyjny. 

KARY 

§ 6 

 

1. Za nieprzestrzeganie ustaleń Statutu Bursy i regulaminu wewnętrznego dyrektor 

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie 

Mazowieckim może ukarać mieszkańca: 

1. naganą udzieloną w rozmowie indywidualnej lub na spotkaniu  

  z młodzieżą, 

2. powiadomieniem szkoły i rodziców o wymierzonej karze, 

3. utratą prawa do zamieszkania w Bursie. 

2. Za szczególnie rażące naruszenie dyscypliny i regulaminu Bursy (np. celowe 

niszczenie mienia, spożywanie alkoholu, palenie papierosów lub e-papierosów, zażywanie 

środków odurzających, narkotyków oraz przebywanie pod ich wpływem na terenie Bursy, 

udział w bójkach, pobiciach, chuligańskich zachowaniach powodujących naruszenie dóbr 

osobistych innych osób) wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w Bursie z 

pominięciem gradacji kar. 

3. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego 

w Tomaszowie Mazowieckim podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia  

z listy mieszkańca uzasadniając decyzję. 

4. Do czasu zakończenia procedury wychowanek jest zawieszony w prawach 

wychowanka i pozostaje pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. 
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5. Wychowanek przyjęty do Bursy warunkowo i nie wypełniający obowiązków może 

być usunięty z pominięciem gradacji kar. 

6. Od zaistniałej kary mieszkaniec Bursy może odwołać się do dyrektora Zespołu Szkół  

i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. 

7. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego  

w Tomaszowie Mazowieckim rozpatruje odwołanie się od kary mieszkańca  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Młodzieżową Radą Bursy. 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

§ 6 

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego  

w Tomaszowie Mazowieckim nie ponosi odpowiedzialności materialnej za majątek 

młodzieży w pokojach mieszkalnych w sytuacji gdy wychowankowie nie zabezpieczają 

właściwie własnego mienia. 

1. W sytuacji zgłoszenia przez młodzież kradzieży dyrektor/wychowawca Bursy 

zastrzega sobie prawo do dokonania przeszukania w pokojach mieszkalnych wychowanków 

przy współpracy z Policją. 

§ 7 

Bursa może prowadzić działalność zewnętrzną w zakresie zakwaterowania, w miarę 

posiadania wolnych miejsc np. przyjmowanie uczestników zawodów sportowych, olimpiad  

i konkursów międzyszkolnych, wycieczek szkolnych itp., jak również udostępniać pokoje  

w czasie wakacji, ferii lub w czasie weekendów. 

§ 8 

W przypadku wyjazdu na praktyki, czy innej planowanej nieobecności w Bursie należy o tym 

fakcie powiadomić sekretariat Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa 

Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, co najmniej na tydzień przed terminem wyjazdu 

1. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania w Bursie, należy zgłosić tę decyzję na 

piśmie w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego  



8 

 

w Tomaszowie Mazowieckim minimum na dwa tygodnie przed planowanym terminem  

i dokonać formalności związanych z opuszczeniem Bursy. 

2. Niedopuszczalna jest sytuacja w której wychowanek dokonuje opłat za miejsce  

w Bursie a w niej nie przebywa i stan ten trwa minimum dwa miesiące. W takiej sytuacji 

wychowanek, rodzice/opiekunowie prawni są informowani na piśmie  

o skreśleniu wychowanka z listy mieszkańców a na jego miejsce przyjmowany jest kolejny, 

chętny ubiegający się o miejsce w Bursie, z listy rezerwowej. 

§ 9 

 

Bursa nie odpowiada za bezpieczeństwo wychowanka w drodze do szkoły i ze szkoły do 

Bursy oraz podczas samodzielnego przebywania wychowanka poza terenem Bursy  

w czasie wolnym a także w czasie podróży do domu i z domu do Bursy. 

 


