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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Bursa Międzyszkolna jest  placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną  

dla uczniów szkół ponadpodstawowych, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania  

2. Siedziba Bursy mieści się w budynku 70B w Nowej Wsi i wchodzi w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi 

3. Organem prowadzącym Bursę jest CKZ i U w Nowej Wsi 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dyrektor CKZ i U  

5. Bursa  jest placówką koedukacyjną. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA 

 

§ 2 

 

 1. Celem działalności Bursy jest w szczególności: 

1. zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej w okresie kształcenia poza 

miejscem stałego zamieszkania, 

2. dostosowanie całodziennego wyżywienia do potrzeb wieku wychowanków, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, 

3. zachowanie właściwych warunków sanitarno-higienicznych, zakwaterowania 

i bezpiecznego pobytu, 

4.  stwarzanie odpowiednich warunków do nauki oraz organizowanie pomocy w nauce, 

5. zapewnienie warunków do: rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w 

kulturze i korzystania z jej dziedzictwa oraz w sporcie i turystyce, 
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6. kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania 

czasu wolnego, 

7. wdrażanie do systematycznego uczęszczania do szkół i pogłębiania wiedzy, 

8. przygotowywanie do systematycznego i samodzielnego wykonywania prac 

porządkowo-gospodarczych, 

9. kształtowanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, 

10. kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych wewnątrz społeczności 

wychowanków, 

11. stałe rozpoznawanie i diagnozowanie wychowanków, ich predyspozycji, środowiska, 

warunków domowych oraz sytuacji szkolnej. 

 

§  3 

 

1. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami wychowanka, szkołą, do której 

uczęszcza wychowanek oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.  

 

§  4 

1.Bursa współpracuje ze szkołami poprzez: 

1)  kontakty  z nauczycielami i wychowawcami uczniów uczęszczających do szkół oraz w 

razie potrzeby dyrektorem, pedagogiem lub psychologiem szkolnym,    

2) przekazanie informacji pisemnej do szkoły o wyróżniającym się zachowaniu 

wychowanka lub o rażącym naruszeniu dyscypliny i skreśleniu z listy wychowanków,  

2. Bursa współpracuje z rodzicami wychowanków poprzez kontakty z nimi. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY BURSY 

 § 5 

1. Organami Bursy są:  

a. Dyrektor CKZiU  

b. Zespół Wychowawców Bursy, 

c. Samorząd Wychowanków.  

2. Organy Bursy działają zgodnie z kompetencjami określonymi ustawą o systemie oświaty. 



 5 

DYREKTOR 

§ 6 

                                                                                                       

1. Dyrektor CKZiU ma za zadanie w szczególności: 

1). kierowania pracą opiekuńczo-wychowawczą,  

2). reprezentowania Bursy na zewnątrz,  

3). sprawowania nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi w Bursie wychowawcami,  

4). sprawowania opieki nad wychowankami oraz podejmowania działań prozdrowotnych 

w porozumieniu i przy pomocy wszystkich wychowawców,  

5). organizowania pracy administracyjno-gospodarczej.  

 

2. Dyrektor ma prawo skreślenia z listy wychowanków Bursy wychowanka łamiącego 

Regulamin Bursy, przy czym  czyni to na podstawie wniosku Zespołu Wychowawców Bursy. 

3. Dyrektor współpracuje z Zespołem Wychowawców Bursy a także z  Samorządem 

Wychowanków.  

4.  Dyrektor CKZiU ustala w porozumieniu z Organem Prowadzącym wysokość opłat za posiłki, 

termin i sposób ich wnoszenia. 

 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW BURSY 

§ 7 

                                   

1. W skład Zespół Wychowawców Bursy  wchodzą wszyscy nauczyciele-wychowawcy 

zatrudnieni w Bursie. 

2. Wychowawcy są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Zespołu 

Wychowawców Bursy , które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, 

a także wychowawców i innych pracowników Bursy.  

3. Zebrania Zespołu Wychowawców Bursy są protokołowane.  

4. Zebrania Zespołu Wychowawców Bursy są zaplanowane.  

5. Zespół Wychowawców Bursy uczestniczy w planowaniu tygodniowego rozkładu pracy 

wychowawców.  

6. Zespół Wychowawców Bursy opracowuje plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny 

oraz sprawozdanie z pracy opiekuńczo-wychowawczej raz w semestrze.  
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7. Zespół Wychowawców Bursy wnioskuje do Dyrektora CKZiU o zastosowanie kar wobec 

wychowanków łamiących regulamin Bursy.  

 

SAMORZĄD WYCHOWANKÓW 

§  8 

 

1. W Bursie działa Samorząd Wychowanków. 

2. Celem działania Samorządu Wychowanków jest reprezentowanie ogółu wychowanków  

       i podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia skutecznej działalności Bursy. 

3. Samorząd Wychowanków reprezentowany jest przez: Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego i Sekretarza. 

4. Zasady wybierania i działania organu Samorządu Wychowanków określa regulamin 

Samorządu Wychowanków uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, 

tajnym  i powszechnym. Organ samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu 

wychowanków. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Bursy oraz ze statutem 

ramowym CKZiU.  

5. Do zadań  Samorządu Wychowanków należy: 

1) uchwalanie regulaminu Samorządu Wychowanków, który nie może być sprzeczny ze 

statutem Bursy oraz ze statutem ramowym CKZiU, 

2) organizowanie różnych form aktywności, zmierzającej do wspomagania realizacji 

celów i zadań Bursy, 

3) podejmowanie działań do tworzenia mechanizmów samorządności wśród 

wychowanków,  

4) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy 

opiekuńczo – wychowawczej, 

5) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków, 

6) wspomaganie rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań wychowanków, 

7) dokonywanie wspólnej z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności 

opiekuńczo – wychowawczej młodzieży w Bursie, 

8) przedstawianie Zespołowi Wychowawców Bursy potrzeb koleżanek i kolegów, 

9) pełnienie roli rzecznika interesów ogółu społeczności wychowanków (rozstrzyganie 

sporów dotyczących wychowanków, zapobieganie konfliktom), 

10) przedstawianie  propozycji do programu  wychowawczego Bursy.  
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6. Samorząd Wychowanków może przedstawiać Zespołowi Wychowawców Bursy  oraz 

Dyrektorowi CKZiU  wnioski i opinie w sprawach dotyczących realizacji  praw 

wychowanków, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z Planem Opiekuńczo-Wychowawczym Bursy,  

2) prawo do koordynowania samorządnej działalności wychowanków, 

3) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej, 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu  

z Dyrektorem  CKZiU,  

4) prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do Dyrektora CKZiU w zakresie 

całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej. 

7. Samorządem Wychowanków opiekuje się nauczyciel wychowawca – opiekun Samorządu 

Wychowanków. 

8. Do zadań opiekuna Samorządu Wychowanków należy, w szczególności: 

1) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału 

nauczycieli i Dyrektora CKZiU,  

2) zapewnianie  niezbędnych warunków organizacyjnych i materialnych  do samorządnej 

działalności młodzieży (udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych 

itp.), 

3) zapoznanie Samorządu Wychowanków z tymi elementami planu działalności 

opiekuńczo – wychowawczej Bursy, których realizacja uzależniona jest od aktywności 

i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach 

wychowawczych.  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA BURSY 

§  9 

1. Bursa realizuje swoje zadania przez cały rok szkolny w dni zajęć szkolnych z przerwą na 

okres ferii letnich i zimowych a także z przerwą w okresie Świąt Bożego Narodzenia  

i Wielkanocy.  

2. Podstawową jednostką organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza, przy 

czym liczba wychowanków w grupie nie może przekroczyć 35 osób.  



 8 

3. Za całokształt pracy z grupą odpowiadają wychowawcy, którzy organizują w niej zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze w oparciu o plany pracy.  Nadzór bezpośredni nad systemem 

pracy sprawuje Wicedyrektor CKZiU.  

4. Czas pracy z grupą wychowawczą wynosi 79 godzin zegarowych w tygodniu,  

5. Wymiar zajęć opiekuńczo – wychowawczych z grupą wychowawczą w Bursie określa 

tygodniowy plan zajęć, opracowany przez Wicedyrektora  CKZiU.  

6. Bursa zapewnia wychowankom opiekę. Służy temu celowi system stałych , zintegrowanych 

dyżurów wychowawczych : 

1). dyżury nocne w godz. 22.00-6.00 

2).dyżury poranne 

3).dyżury popołudniowe 

4). dyżury stołówkowe w czasie trwania posiłków w stołówce 

7. Opiekę nocną sprawuje nauczyciel - wychowawca. 

8. Bursa może prowadzić działalność zewnętrzną w zakresie zakwaterowania i wyżywienia np. 

przyjmowania uczestników wycieczek szkolnych, grup sportowych, przyjęć 

okolicznościowych,  itp. , jak również udostępniać pokoje w okresie ferii lub weekendów. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

PRACOWNICY BURSY 

§  10 

1. Dyrektor CKZiU zatrudnia: 

a. pracowników  pedagogicznych w liczbie wynikającej z zatwierdzonego przez Organ 

Prowadzący arkusza organizacyjnego, 

b.  pracowników administracyjnych w tym: intendenta  

c. pracowników obsługi w tym: kucharkę i pomoc kuchenną, sprzątaczki.  

2. Przełożonym wszystkich pracowników Bursy jest Dyrektor CKZiU, który określa ich zakresy 

czynności i kompetencje, zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa i potrzebami 

organizacyjnymi Bursy.    

§  11 

1. Wychowawca Bursy sprawuje bezpośrednią opiekę nad powierzoną mu grupą wychowawczą. 

2. Do obowiązków wychowawców należy w szczególności: 
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1) zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom od powrotu ze szkoły do czasu wyjścia 

do szkoły,   

2) organizowanie procesu wychowania w grupie, a w szczególności: 

a) tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju wychowanków, przygotowanie do 

życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie, 

b) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w grupie, a także między 

wychowankami i całą społecznością Bursy, 

3) troska o stan zdrowia wychowanków oraz kształtowanie u nich nawyków 

przestrzegania zasad higieny, 

4) organizowanie indywidualnej pomocy wychowankom z różnymi trudnościami 

i niepowodzeniami, 

5) utrzymanie w należytym stanie powierzonego pod opiekę sprzętu będącego 

własnością Bursy, 

6) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanka oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

7) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego CKZiU, 

8) utrzymywanie kontaktów z rodzicami wychowanków, 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 

3. Wychowawca ma prawo do: 

1) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swojej pracy 

wychowawczej. 

4. Realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze, wychowawca ma obowiązek kierowania się 

dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności osobistej 

wychowanka. 

5. Wychowawca ma prawo wejść do pokoju wychowanków o każdej porze.  
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ROZDZIAŁ VI 

WYCHOWANKOWIE BURSY  

 § 12 

1. O przyjęciu do bursy decyduje Dyrektor CKZiU w oparciu o regulamin rekrutacji do Bursy 

Międzyszkolnej. 

2. Dyrektor CKZiU bierze pod uwagę opinie poszczególnych wychowawców  

o danym uczniu, jeśli uczeń ten zamieszkiwał w Bursie w latach poprzednich.  

3. Uczeń, któremu odmówiono przyjęcia do Bursy ma prawo odwołania się od negatywnej 

decyzji do Dyrektora CKZiU. 

4. Do rozstrzygnięcia odwołania, o którym mowa powyżej, Dyrektor CKZiU powołuje komisję, 

w skład której wchodzi sam Dyrektor jako przewodniczący a także przedstawiciel Zespołu 

Wychowawców Bursy, przedstawiciel Samorządu Wychowanków.  

5. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne i dalsze odwołanie od niego nie przysługuje. 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 

 

§  13 
 

1. Wychowanek ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Bursie zapewniających higienę, 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

2) życzliwego i podmiotowego traktowania, korzystania z pomocy w przygotowaniu 

zadań domowych, 

3) swobody przekazania myśli i przekonań, 

4) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów, 

5) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Bursy, 

6) opieki zdrowotnej, a w szczególności do udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach, 

7) korzystania środków audiowizualnych będących w posiadaniu Bursy, 

8) nagród i wyróżnień, 
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9)  wypoczynku i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Bursę oraz zajęciach 

poza Bursą, 

10)  wyjść i wyjazdów w czasie wolnym za zgodą pisemną rodziców i wychowawców, 

11)  zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia, 

12)  korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych Bursy służących do nauki własnej, 

rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień, 

13)  współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw bytowych 

młodzieży poprzez przedstawicieli Samorządu Wychowanków, 

14)  korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz 

we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Bursie, 

15)  okresowego odwiedzania rodziców i przyjmowania osób odwiedzających go na 

terenie Bursy za wiedzą wychowawcy i nie dłużej niż do godz. 20
00

, 

16)  prezentowania swoich opinii i wniosków dotyczących życia w Bursie, 

17)  zwracania się do wychowawcy grupy, Dyrektora CKZiU we wszystkich istotnych 

sprawach i uzyskania od nich pomocy, 

18)  poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych w relacjach 

rodzinnych i korespondencji. 

§  14 

1. Wychowanek ma obowiązek: 

1) systematycznego uczęszczania do szkoły, 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w zespole, 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

4) odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców i innych pracowników Bursy oraz do 

współmieszkańców,  

5) stosowania się do poleceń Dyrektora CKZiU, wychowawców i innych pracowników 

Bursy, 

6) efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na własną naukę, 

7) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w miejscu przebywania, 

8) regularnego uiszczania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w Bursie, 

9) zgłaszania do wychowawcy wyjść, wyjazdów oraz powrotu, 

10) sprawowania dyżurów według opracowanych harmonogramów, 

11) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora CKZiU, 

12) współdziałania w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w Bursie, 
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13) utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia Bursy, 

14) współuczestniczenia w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą, 

15) kulturalnego zachowania się w Bursie i poza nią, 

16) zgłaszania z wyprzedzeniem, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających 

się poza Bursą oraz dostarczenia pisemnego potwierdzenia tego faktu przez rodziców, 

17) przestrzegania zasad współżycia społecznego , a  w szczególności poprzez: 

a. okazywanie szacunku pracownikom Bursy oraz ich mieszkańcom, 

b. przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, 

c. szanowanie  poglądów i przekonań innych ludzi oraz godności osobistej drugiego 

człowieka. 

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

19) przestrzegania obowiązującego regulaminu Bursy. 

2. Wychowankowi  przebywającemu na terenie Bursy zabrania się: 

1) posiadania tytoniu, alkoholu i środków odurzających, 

2) palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających, 

3) przynoszenia i udostępniania przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia 

lub życia wychowanków Bursy, 

4) posiadania, udostępniania innym wychowankom oraz zażywania lekarstw bez wiedzy  

wychowawcy, 

5) agresywnego zachowania i stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, 

6) korzystania z przedmiotów codziennego użytku bez zgody ich właściciela, 

7) przebywania podczas zajęć lekcyjnych na terenie Bursy. 

 

 

 

NAGRADZANIE I KARANIE WYCHOWANKÓW  

 

§  15   

1. Za zaangażowanie w działalność na rzecz Bursy, wzorową postawę  oraz osiągnięcia 

związane z działalnością społeczną, wychowanek może być nagrodzony:    

1) pochwałą ustną wychowawcy wobec grupy z wpisem do Karty Obserwacji 

Wychowanka, 

2) pochwałą ustną Dyrektora CKZiU wobec społeczności Bursy, 

3) pochwałą pisemną Dyrektora CKZiU wpisaną do Karty Obserwacji Wychowanka,  
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4) nagrodą rzeczową na koniec roku szkolnego, 

5) listem pochwalnym Dyrektora CKZiU do rodziców lub szkoły wychowanka, 

6) Innej formy ustalonej przez Zespół Wychowawców Bursy i Dyrektora CKZiU. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić Dyrektor  CKZiU, Zespół Wychowawców 

Bursy, wychowawca.  

3. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Statutu wychowanek może być ukarany: 

1) upomnieniem ustnym wychowawcy, z wpisem do Karty Obserwacji Wychowanka 

2) upomnieniem ustnym Dyrektora CKZiU z wpisem do Karty Obserwacji Wychowanka 

3) naganą pisemną Dyrektora CKZiU z powiadomieniem rodziców i dyrektora szkoły, do 

której uczeń uczęszcza, 

4) karą warunkowego pobytu w Bursie na czas określony,  

5) pozbawieniem zamieszkania na określony czas z możliwością powrotu, 

6) skreśleniem z listy wychowanków Bursy. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kolejność kar określonych w ust. 3 może zostać 

pominięta. 

5. Decyzję o ukaraniu ucznia zamieszkującego w Bursie powyżej 4 tygodni karą określoną   

w ust.3 pkt 4,5,6 podejmuje Dyrektor CKZiU na  wniosek Zespołu Wychowawców Bursy  

w przypadku, gdy uczeń : 

1) dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw, 

2) spożywał lub posiadał alkohol, przebywał pod jego wpływem na terenie Bursy lub 

poza nim, 

3) rozprowadzał lub spożywał środki odurzające, 

4) stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych, 

5) odnosił się wulgarnie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pozostałych 

pracowników, obrażając ich godność osobistą, 

6) dopuścił się dewastacji mienia Bursy lub prywatnego innego wychowanka, 

7) dopuścił się czynów demoralizujących  innych wychowanków, 

8) samowolne opuścił placówkę w godzinach nocnych, 

9) dopuścił się przebywania w Bursie osób postronnych w godzinach nocnych, 

10)  niewłaściwie i lekceważąco zachowywał  się w stosunku do Dyrektora CKZiU, 

wychowawców lub innych pracowników Bursy.  

11) Uczeń ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Dyrektora CKZiU w ciągu 7 dni. 

6.Decyzje o ukaraniu ucznia zamieszkującego w Bursie do 4 tygodni karą w ust.3 pkt.6 

podejmuje Dyrektor CKZiU na wniosek Zespołu Wychowawców Bursy. Decyzja Dyrektora 
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CKZiU jest decyzją z klauzulą natychmiastowej wykonalności – nie przysługuje 

wychowankowi możliwość odwołania. Decyzja podejmowana jest w przypadku, gdy uczeń:  

1) dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw, 

2) spożywał lub posiadał alkohol, przebywał pod jego wpływem na terenie Bursy lub 

poza nim, 

3) rozprowadzał lub spożywał środki odurzające, 

4) stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych, 

5) odnosił się wulgarnie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pozostałych 

pracowników, obrażając ich godność osobistą, 

6) dopuścił się dewastacji mienia Bursy lub prywatnego innego wychowanka, 

7) dopuścił się czynów demoralizujących  innych wychowanków, 

8) samowolne opuścił placówkę w godzinach nocnych, 

9) dopuścił się przebywania w Bursie osób postronnych w godzinach nocnych, 

10)  niewłaściwie i lekceważąco zachowywał się w stosunku do Dyrektora CKZiU, 

wychowawców lub innych pracowników Bursy.  

7. Nie można nakładać dwóch kar jednocześnie za to samo przewinienie.  

8. O  szczególnych przypadkach łamania niniejszego regulaminu przez wychowanka 

zawiadamiani  są rodzice/ opiekunowie prawni oraz szkoła, do której uczęszcza. 

Poinformowanie rodziców / opiekunów prawnych nie jest karą.  

9. Zawiadomienia rodziców / opiekunów prawnych o udzielonej karze dokonuje wychowawca 

grupy.  

10. Zachowanie wychowanków w Bursie wpływa na śródroczną lub roczną ocenę z zachowania 

w szkole, do której uczęszcza.  

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 16 

DOKUMENTACJA  

1. Bursa prowadzi następującą dokumentację wychowawczą:  

1). dziennik zajęć z grupą wychowawczą, 
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2). karty spostrzeżeń dotyczące wychowanków – Karta Obserwacji Wychowanka, 

3). protokoły z zebrań Zespołu Wychowawców Bursy, 

4). zeszyt wyjść wychowanków, 

5). zeszyt odwiedzin, 

6). kontrakt dotyczący korzystania z prywatnego sprzętu elektronicznego, 

7). oświadczenie wychowanka o zapoznaniu się z przepisami bhp, p.poż , regulaminem 

obowiązującym na terenie Bursy. 

2. Za prowadzenie dokumentacji odpowiadają wychowawcy wg odrębnych przepisów.  

§ 16’ 

1. Zmianę statutu Bursy uchwala Rada Pedagogiczna CKZiU. 

2. Dyrektor CKZiU ogłasza zmiany w statucie w formie ustalonej dla CKZiU. 

3. Upoważnia się Dyrektora CKZiU do opublikowania ujednoliconego tekstu statutu Bursy. 

 

 

§ 17 

REGULAMIN BURSY I PROCEDURY  

1. Zespół Wychowawców Bursy opracowuje regulamin Bursy obrazujący szczegółowo zasady 

pobytu wychowanków w Bursie. 

2. Zespół Wychowawców Bursy opracowuje procedury:  

1) Postępowania nauczycieli w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia. 

2) Postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością  

i demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. 

3) Wyjazdów wychowanków do domu. 

4) Zawieszenia / skreślenia wychowanka z listy wychowanków Bursy. 

5) Monitorowania wychowanków wchodzących i wychodzących z Bursy. 

6) Monitorowania odwiedzin wychowanków przez gości. 

7) Postępowania nauczycieli z wychowankiem chorym. 
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