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REGULAMIN 
BURSY SALEZJAŃSKIEJ DLA MŁODZIEŻY 

 
 

Celem regulaminu jest uregulowanie zasad funkcjonowania  

Bursy Salezjańskiej dla Młodzieży 
im. Księdza Bosko 

ul. Wodna 34 
90 – 046 Łódź 

 
DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
 

Bursa jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę 
poza miejscem zamieszkania w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) Dz. U. z 1991 r. nr 95. 

§2 
 

Ogólne zasady funkcjonowania Bursy, jej podstawowe zadania oraz prawa  
i obowiązki wychowanków określa Statut Bursy zatwierdzony Uchwałą Rady 

Pedagogicznej z dnia 30 czerwca 2017 roku. 
 

 
§3 

 
1. W opracowaniu regulaminu udział biorą: 

a) Rada Pedagogiczna 
b) Młodzieżowa Rada Bursy 

 
2. Zmiany w Regulaminie Bursy dokonywane są w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną i Młodzieżową Radą Bursy i muszą być zaakceptowane przez 

Kierownika Bursy. 
 

§4 
 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków, bez względu na ich wiek oraz 
typ szkoły, do której uczęszczają. Znajomość regulaminu wychowankowie 

potwierdzają własnoręcznym podpisem, a w przypadku wychowanków 
niepełnoletnich również ich rodzice lub prawni opiekunowie. 
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2. Obowiązek zaznajomienia wychowanków z regulaminem oraz innymi p rzepisami 
normującymi zasady przebywania w Bursie spoczywa na Wychowawcach Bursy. 

 
3. Wychowankowie nie mogą tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych  

w niniejszym regulaminie. 
 

 
DZIAŁ II 

ZASADY REKRUTACJI 
 

§5 
 

1. Rekrutacja wychowanków na nowy rok szkolny prowadzona jest od 1 maja do 15 
lipca. 

 
2. Wychowankowie ubiegający się o przyjęcie do bursy winni złożyć w terminie 
wymienionym w § 5 pkt. 1 następujące dokumenty: 

a)podanie o przyjęcie  
b)prezentacja kandydata 

c)ankietę personalną 
d)opinię Księdza Proboszcza lub katechety 

e)jedno zdjęcie  
f)oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych 

 
3. Wychowankowie zamieszkujący w bursie, zobowiązani są do złożenia podania  

o przyjęcie do bursy na następny rok szkolny w terminie do 31 maja bieżącego roku. 
Kierownik bursy do 20 czerwca podejmuje decyzję o przyjęciu wychowanka. 

 
4. Wychowanek może być przyjęty do bursy także w trakcie roku szkolnego 
 w ramach wolnych miejsc.  

 
5. Decyzję o przyjęciu wychowanka w trakcie roku szkolnego do bursy podejmuje 

kierownik. 
 

§6 
 

1. Decyzję o przyjęciu do bursy i umieszczeniu wychowanka w określonym p okoju 
podejmuje kierownik na podstawie opinii Komisji Kwalifikacyjnej. 

 
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do bursy przysługuje: 

     a) uczniom uczącym się w Zespole Szkół Salezjańskich 
b) uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku w niej mieszkali  
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3. Lista przyjętych do Bursy wychowanków umieszczana jest na tablicy ogłoszeń. 
  

4. Uczeń, który nie został przyjęty do bursy może zwrócić się do kierownika 
 o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 
 

DZIAŁ III 
ZAKWATEROWANIE 

 
§7 

 
1. Bursa zapewnia zakwaterowanie wychowankom w czasie trwania roku szkolnego 

tj. od dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego do dnia jego zakończenia.  
 

2. W okresie ferii bursa nie zapewnia wychowankom opieki wychowawczej 
 i wychowankowie nie mogą w niej przebywać. 
 

3. W czasie weekendy bursa nie zapewnia wychowankom opieki wychowawczej, w 
wyjątkowych sytuacjach decyzję podejmuje kierownik. 

 
4. Bursa może prowadzić działalność zewnętrzną w zakresie zakwaterowania np. 

przyjmowania uczestników olimpiad przedmiotowych, uczestników konkursów 
międzyszkolnych, wycieczek szkolnych itp., jak i również udostępniać pokoje w 

okresie ferii lub weekendów. W związku z powyższym wychowankowie bursy na czas 
swego wyjazdu maja obowiązek zabezpieczenia swoich osobistych rzeczy 

(przedmiotów) zgodnie z ustaleniami podjętymi przez kierownika na daną 
okoliczność. 

 
5. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy nieodpowiednio zabezpieczone.  
 

6. Kierownik może ustalić dni wyjazdowe /w tym weekendy/, tym samym zobowiązać 
wszystkich wychowanków do wyjazdu z bursy. Decyzję taką (poza nadzwyczajnymi 

przypadkami) kierownik podejmuje nie później jak tydzień wcześniej i informuje o 
tym pisemnie – w formie ogłoszenia. 

 
7. Wychowawca ma prawo wejść do pokoi wychowanków o każdej porze. 

 
8. Wychowawca może w obecności wychowanka zażądać pokazania zawartości jego 

szaf, biurek i rzeczy osobistych. 
 

9. Wychowankowie klas kończących szkołę mogą zamieszkiwać w bursie 
do dnia ukończenia edukacji wychowanka. 
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§8 
 

1.  Odpłatność za zakwaterowanie ustala Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich. 
 

2. Odpłatność za zakwaterowanie wychowankowie są zobowiązani wpłacić  
do dnia 15 każdego miesiąca 

a) kierownik może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na przesunięcie 
terminu płatności 

b) potwierdzeniem dokonania wpłaty jest „ Rachunek” lub wpłata na konto 
 

3. Wychowankowie nie wnoszą odpłatności za okres ferii i są zobowiązani, jeśli 
zaistnieje potrzeba – zwolnienia na ten okres zajmowanych przez siebie pokoi. 

 
§9 

 
Nieuiszczenie odpłatności za zakwaterowanie do końca miesiąca może sp owodować 
skreślenie z listy wychowanków. 

 
§10 

 
1. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania w bursie, należy zgłosić tą decyzję do 

wychowawcy na tydzień przez planowanym terminem zwolnienia miejsca  
i dokonać formalności związanych z opuszczeniem placówki. 

 
2. W przypadku wychowanka niepełnoletniego decyzję o  rezygnacji 

z zakwaterowania w bursie muszą potwierdzić rodzice lub prawni opiekunowie. 
 

 
DZIAŁ IV 

WYŻYWIENIE 

 
§11 

 
Zapewnienie całodziennego wyżywienia należy do zadań statu towych bursy. 

 
1. Wychowankowie bursy zobowiązani są do korzystania z całodziennego wyżywienia 

 
2. Bursa zapewnia wychowankom 3 posiłki dziennie przez 4 dni w tygodniu (od 

poniedziałku do czwartku) oraz 2 posiłki w piątek (śniadanie i obiad). W skład 
całodziennego śniadania wchodzi również drugie śniadanie. 

 
3. Normy żywienia określone są zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Sp ołecznej 

(Dz. U. z 1971 r. nr 16 poz. 169). 
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§12 

 
1. Odpłatność za wyżywienie należy uiścić do dnia 15 każdego miesiąca . Dowodem 

dokonania opłaty za wyżywienie jest „ Rachunek” lub wpłata na konto. 
 

2. Podstawę wydania posiłku stanowi elektroniczna karta.  
 

3. Zgubienie elektronicznej karty uniemożliwia korzystanie z wyżywienia oraz 
uiszczeniem dodatkowej opłaty. 

 
§13 

 
1. Prawo do nie naliczania odpłatności za wyżywienie przysługuje w przypadku: 

a) wyjazdu do domu spowodowanego chorobą 
b) wyjazdu na wycieczkę szkolną lub praktykę 
c) innych wyjazdów – tzw. losowych. 

Zgłoszenie o wyjeździe powinno być zgłoszone wychowawcy nie później niż jeden 
dzień przed wyjazdem. 

 
 

 
DZIAŁ V 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA 
BURSY SALEZJAŃSKIEJ DLA MŁODZIEŻY 

 
 

 
Prawa i obowiązki wychowanka bursy określa niniejsza Karta praw 
i obowiązków wychowanka Bursy Salezjańskiej dla Młodzieży.   

 
 

§ 14 
 

Prawa i obowiązki wychowanka Bursy Salezjańskiej dla Młodzieży 
 

Z chwilą wpisania Cię na listę wychowanków stałeś się równoprawnym członkiem 
naszej społeczności. Przysługują Ci wszystkie prawa, ale także obowiązki.  

 
Bursa w okresie nauki jest naszym wspólnym domem, dlatego też powinien 

w niej panować ład i porządek.  
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Pamiętaj, przysługują Ci prawa do : 
 

1. Poszanowania godności i własnej odrębności w sprawach osobistych, rodzinnych i 
koleżeńskich. 

 
2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych /zgodnie z ich p rzeznaczeniem/ 

służących nauczaniu i pogłębianiu zainteresowań. 
 

3. Wypoczynku i czynnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w bursie oraz w 
porozumieniu z wychowawcą w zajęciach prowadzonych przez inne placówki. 

 
4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych i 

wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. 
 

5. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. 
 
6. Swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie 

narusza tym dobra innych osób. 
 

7. Wpływania na życie bursy poprzez działalność w Młodzieżowej Radzie Bursy. 
 

8. Odwiedzania rodziców (opiekunów) i przyjmowania osób odwiedzających zgodnie 
z obowiązującym rozkładem dnia. 

 
 

§ 15 
 

Nie zapominaj, że również masz obowiązki, którymi są: 
 
1. Regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne i systematyczne, rzetelne 

przygotowywanie się do lekcji. 
 

2. Godne reprezentowanie bursy na zewnątrz. 
 

3. Obowiązek udziału w zajęciach dodatkowych (korepetycjach, treningach) powinno 
być potwierdzone pisemnie przez Rodziców lub opiekunów prawnych. 

 
4. Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców 

i innych pracowników bursy. 
 

5. Odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę osobistą, dbałość 
 o otoczenie oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców bursy. 
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6. Współudział w organizacji pracy i wypoczynku mieszkańców bursy. 
 

7. Przestrzeganie rozkładu dnia i regulaminu bursy. 
 

8. Regularne uiszczanie opłat związanych z pobytem w bursie. 
 

 
§ 16 

 
 

Nie wolno : 
 

1. Podczas godzin lekcyjnych i okienek wychowankowie mają zakaz p rzebywania w 
bursie. 

 
2. Samowolnie opuszczać bursy. 
 

3. Wnosić, posiadać, spożywać alkoholu oraz przebywać pod jego wpływem  
na terenie bursy. 

 
4. Wnosić, posiadać, rozprowadzać i zażywać narkotyków i innych środków 

odurzających oraz palić tytoniu i e–papierosów. 
 

5. Przenosić sprzętu i wyposażenia. 
 

6. Dokonywać przeróbek i zmian we wszelkiego typu instalacjach  
i urządzeniach oraz użytkować ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 

 
7. Wynosić naczyń i sztućców ze stołówki. 
 

 
§ 17 

 
Za wzorową postawę, pracę społeczną i działalność na rzecz Bursy Salezjańskiej 

dla Młodzieży możesz zostać nagrodzony: 
 

1. Pochwałą wychowawcy. 
 

2. Pochwałą kierownika wobec wychowanków bursy. 
 

3. Pochwałą dyrektora wobec wychowanków bursy. 
 

4. Listem pochwalnym wychowawcy, kierownika lub dyrektora do rodziców. 
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5. Listem pochwalnym wychowawcy, kierownika lub dyrektora skierowanym do 

dyrektora szkoły, do której uczęszczasz. 
 

6. Wyróżnieniem w formie dyplomu lub nagrody rzeczowej. 
 

 
 

§ 18 
 

 
Za nieprzestrzeganie postanowień, zarządzeń i uchwał obowiązujących  

 w Bursie Salezjańskiej dla Młodzieży możesz zostać ukarany: 
 

1. Upomnieniem wychowawcy z wpisaniem do akt. 
 
2. Upomnieniem kierownika z powiadomieniem rodziców. 

 
3. Naganą kierownika z powiadomieniem rodziców i szkoły, do której uczęszczasz.   

 
4. Zawieszeniem prawa do zamieszkania na określony czas . 

 
5. Skreśleniem z listy wychowanków Bursy. 

 
W trybie natychmiastowym /bez stosowania innych kar/ możesz zostać skreślony z 

listy mieszkańców bursy za: 
a) szczególnie rażące naruszenie obowiązków połączone z demoralizacją innych 

/posiadanie i picie alkoholu, narkotyków i innych używek/ i dewastacją mienia bursy   
b) złamanie regulaminu bursy w trakcie odbywania kary.  
 

Pamiętaj, że żyjesz w społeczności, gdzie granicą Twojej wolności jest wolność 
drugiego człowieka. 

 
 

 
DZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 19 
 

W Bursie Salezjańskiej dla Młodzieży obowiązuje następujący rozkład dnia: 
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Rozkład dnia: 
 

        06:30   Pobudka    

06:30 – 07:15  Śniadanie 

15:00 – 17:00  Obiad 

17:30 – 19:30  Nauka własna 

19:40 – 20:30  Kolacja 

20:30 – 21:00  Zajęcia własne 

       21:00                          Modlitwy wieczorne 

21:30 – 22:30           Toaleta wieczorna, przygotowanie do snu 

23:00  - 06:00  Cisza nocna 

Odwiedziny: 

w pokojach do godz. 21:00 

§ 20 

 

1.  Wychowankowie są zobowiązani do utrzymania ładu i porządku w pokojach 

mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnych. 
 

2. Wychowankowie nie zamykają swoich pokoi na klucz. 
 

3. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanków. 
  

4. W trakcie ciszy nocnej (23:00 – 6:00) i godzinach nauki własnej (17:30-19:30) na 
terenie Bursy: w tym pokojach mieszkalnych należy zachować ciszę poprzez 

niezakłócanie spokoju współlokatorom pracą sprzętu multimedialnego oraz 
audiowizualnego i przebywać w miejscach do tego przeznaczonych. 

 
5. Na terenie bursy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów 

spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 
 
6. Wychowawca może zażądać poddania się wychowanka badaniu alkomatem  

i testerem na obecność narkotyków. 
 

7. Opuszczenie przez wychowanka bursy na noc może nastąpić tylko z powodu 
wyjazdu do domu rodzinnego - szczególnie uzasadnionych przypadkach – po 

uzgodnieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami. 
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8. W przypadku wyjazdu za granicę obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub 

rodzica samotnie wychowującego dziecko (jedynego opiekuna prawnego) – 
wyjeżdżający rodzice) mają obowiązek przedstawić notarialnie ustanowienie opieki w 

kraju nad dzieckiem. 
 

§ 21 
 

Niniejszy Regulamin Bursy Salezjańskiej dla Młodzieży im. Księdza Bosko 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 
 

  
 

Łódź, dnia 31-08 -2017 r. 


