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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Ilekroć w Regulaminie Wychowanka Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka  

w Kaliszu jest mowa o wychowankach, należy przez to rozumieć uczniów kaliskich 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów Ośrodka Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego zakwaterowanych w Bursie Szkolnej.  

2. Wszyscy wychowankowie są równi pod względem swej godności, praw  

i obowiązków.  

3. Każdy wychowanek posiada wszystkie prawa zawarte w niniejszym regulaminie bez 

względu na różnice wyznaniowe, polityczne, majątkowe czy pochodzenie społeczne.  

4. Wychowanek nie może przez nikogo być traktowany w sposób poniżający, uwłaczający 

jego honorowi lub dobremu imieniu.  

5. Wszystkich mieszkańców bursy obowiązuje przestrzeganie społecznie akceptowanych 

norm społecznych, w tym w szczególności: kulturalne zachowanie się wobec 

pracowników bursy, koleżanek i kolegów, okazywanie szacunku wszystkim pracownikom 

bursy i współmieszkańcom, szanowanie poglądów, przekonań religijnych i politycznych 

innych osób. 

6. W trakcie roku szkolnego bursa pełni rolę wspólnego domu dla wszystkich jej 

mieszkańców. Musi w niej panować atmosfera sprzyjająca uczeniu się.  

7. Wychowankowie klas starszych powinni służyć pomocą młodszym kolegom w adaptacji 

do nowego dla nich środowiska, w tym szczególną opieką otoczyć koleżanki i kolegów  

z klas pierwszych. 

Rozdział II 

Organizacja pobytu w bursie 

§2 

1. Przydziału miejsc w pokojach mieszkalnych dokonuje wicedyrektor.  

2. Główne kryteria przydziału miejsc w pokojach w nowym roku szkolnym to: 

1) pozytywne wyniki w nauce i zachowaniu w ubiegłym roku szkolnym; 

2) płeć i wiek wychowanków; 

3) typ szkoły i klasa; 

4) skład pokoju z ubiegłego roku; 

5) prośby wychowanków przy braku przeciwwskazań wychowawczych w miarę 

możliwości. 

3. Maturzystom przydzielany jest w pierwszej kolejności pokój 3 – osobowy. 

4. Skład osobowy pokoju może zostać w ciągu roku zmieniony, o ile przemawiają za tym 

względy wychowawcze (niskie wyniki w nauce, nieprzestrzeganie statutu bursy i 

regulaminu wychowanka) lub organizacyjne. 

5. Wychowanek jest meldowany w bursie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące,  

z wyjątkiem wychowanków uczących się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Kaliszu. 
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6. W bursie obowiązuje ramowy plan dnia. 

1) w dniach nauki szkolnej: 

6 30 – Pobudka 

do 7 40 - Toaleta poranna 

6 30 – 7 40 - Czynności porządkowe w pokoju 

6 30 – 8 30 - Śniadanie 

7 30 – 7 50 - Wyjście do szkoły 

Zgodnie z planem zajęć - Zajęcia szkolne 

9 00 – 11 00 - Nauka własna dla młodzieży uczącej się w godzinach popołudniowych 

13 30 – 16 30 - Obiad 

13 30 – 16 30 - Czas wolny 

16 30 – 18 30 - Obowiązkowa nauka własna 

18 30 – 20 00 - Kolacja 

20 00 – 21 00 - Zajęcia świetlicowe, programowe, grupowe, zebrania 

21 00 – 2145 - Toaleta wieczorna 

21 45 – 22 00 - Przygotowania do snu - obowiązkowa obecność w pokojach 

22 00 – 6 00 - Cisza nocna 

 

2) w dniach wolnych od nauki szkolnej: 

do 9 00 - Pobudka, toaleta poranna, czynności porządkowe w pokoju 

do 9 30 - Śniadanie 

9 30 – 14 00 - Zajęcia indywidualne 

14 00 – 14 30 - Obiad 

14 30 – 18 30 - Zajęcia indywidualne 

18 30 – 20 00 - Kolacja 

20 00 – 21 00 - Zajęcia indywidualne 

21 00 – 2145 - Toaleta wieczorna 

21 45 – 22 00 - Przygotowania do snu - obowiązkowa obecność w pokojach 

22 00 – 6 00 - Cisza nocna 

 

7. Wychowanek w czasie zajęć szkolnych może pozostać w bursie wyłącznie w przypadku 

zachorowania lub z przyczyn związanych z organizacją zajęć w szkole; wcześniejszy 

powrót z zajęć szkolnych wychowanek zgłasza nauczycielowi wychowawcy.  

8. W dni nauki szkolnej wyjścia z bursy w godz. 1830 – 2100 odbywają się za zgodą 

nauczyciela wychowawcy, z wyjątkiem zajęć pozalekcyjnych. 

9. W soboty i w niedzielę wyjścia z bursy do godz. 21 00 odbywają się za zgodą nauczyciela 

wychowawcy. 

10. W przypadku, gdy wychowanek nie powróci do bursy do godziny 2100, nauczyciel 

wychowawca ustala miejsce pobytu wychowanka, nawiązać z nim kontakt, a jeżeli próby 

te się nie powiodą, zawiadomić o zaginięciu wychowanka jego rodziców, dyrektora bursy 

oraz policję (postępowanie wyjaśniające odnotowuje w dzienniku zajęć 

wychowawczych). 

11. Wychowanek może wrócić do bursy po godzinie 2100 za zgodą nauczyciela wychowawcy 

i zgodą rodziców w formie pisemnego oświadczenia; wychowanek podaje miejsce, 

kontakt telefoniczny oraz godzinę powrotu do bursy, co jest odnotowywane przez 
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wychowawcę w Zeszycie wyjść; w przypadku nie zgłoszenia się wychowanka do bursy  

w umówionym czasie nauczyciel wychowawca podejmuje działania jak w ust. 10. 

12. Każdy wyjazd z bursy z wyjątkiem wyjazdu, o którym mowa w ust. 13, i każdy powrót do 

bursy wychowanek zgłasza wychowawcy. 

13. Wychowankowie mogą wyjeżdżać w piątek bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych bez 

konieczności powrotu ze szkoły do bursy.  

14. Wychowanek wychodzący lub wyjeżdżający z bursy pozostawia klucz do pokoju  

w pokoju wychowawców (do dyspozycji jest jeden klucz od pokoju). 

15. Wychowanek może pozostać w bursie na weekend, o czym informuje nauczyciela 

wychowawcę; może zamówić posiłki (opłaty za wyżywienie nie uwzględniają posiłków  

w soboty i niedziele).  

16. Wychowanek może przebywać w pokoju innych mieszkańców tylko w ich obecności.  

17. Wspólne przebywanie dziewcząt i chłopców odbywa się w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych, np. w świetlicy. 

18. Miejscem spożywania posiłków jest stołówka.  

19. Pomieszczenia takie jak klub Hipcio, siłownia, świetlica, ze względu na sprzęt, jaki się w 

nich znajduje, są zamykane na klucz, który znajduje się w pokoju wychowawców; przed 

opuszczeniem tych pomieszczeń wychowanek ma obowiązek wyłączyć sprzęt, z którego 

korzystał, zamknąć okna, zabezpieczyć opuszczane pomieszczenie i odnieść klucz do 

wychowawcy; wychowawca sprawdza stan pomieszczenia i sprzętu, z którego 

wychowanek korzystał.  

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

21. W sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że wychowankowie posiadają przedmioty, 

których posiadanie w bursie ze względów bezpieczeństwa jest zabronione, wychowawcy 

w obecności wychowanka mają obowiązek sprawdzić zawartość mebli (szaf, szafek 

nocnych, półek, tapczanów itp.). 

22. Rezygnacja z zakwaterowania w bursie w ciągu roku szkolnego odbywa się na podstawie 

wniosku o rezygnację z zakwaterowania złożonego przez rodzica (opiekuna prawnego) do 

Dyrektora z dwutygodniowym wyprzedzeniem (wzór wniosku do pobrania  

u wicedyrektora); wniosek o rezygnację z bursy składa rodzic (opiekun prawny)  

w przypadku wychowanków niepełnoletnich lub pełnoletni wychowanek..  

23. Wychowankowie, którzy w roku szkolnym nie będą przebywać w bursie bez pisemnego 

usprawiedliwienia dłużej niż 4 tygodnie, zostają skreśleni z listy mieszkańców.  

24. Pozostawione przez wychowanków w bursie rzeczy osobiste zostaną zabezpieczone przez 

czas jednego miesiąca od dnia ich skreślenia.  

25. Zabronione jest wprowadzanie oraz posiadanie wszelkich zwierząt. 

26. Wychowanek może parkować samochód na parkingu placówki wyłącznie za zgodą 

wychowawcy.  
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Rozdział III 

Prawa wychowanka 

§3 

1. Wychowankowie mają 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) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii 

społecznej; 

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

zadań domowych; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych 

wychowanków;  

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w oparciu o bazę dydaktyczną 

bursy oraz prowadzone zajęcia wychowawcze, a także poprzez uczestnictwo w 

życiu społecznym, kulturalnym i sportowym bursy;  

6) korzystania z pomieszczeń i urządzeń bursy; 

7) zapoznania się z planem wychowawczym, z jego treścią i stawianymi 

wymaganiami; 

8) jawnej i umotywowanej oceny postępów w zachowaniu; 

9) redagowania gazetki bursowej; 

10) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach rozwijania 

zainteresowań i uzdolnień;  

11) wpływania na życie bursy poprzez działalność samorządową; wyrażania opinii, 

zgłaszania swoich wniosków oraz propozycji dotyczących wszystkich jego spraw  

i problemów zamieszkiwania w bursie i otrzymywania informacji o sposobie ich 

rozpatrzenia;  

12) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu wychowanków; 

13) uzyskania pomocy w zakresie organizacji nauki, metod pracy w przypadkach 

występowania zaburzeń i odchyleń rozwojowych. 

2. Wychowankowie mają ponadto prawo do:  

1) wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w bursie;  

2) reprezentowania bursy w konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

przedsięwzięciach kulturalnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami  

i zdolnościami;  

3) przyjmowania gości za zgodą nauczyciela wychowawcy; odwiedziny mogą 

odbywać się do godziny 2100, po uprzednim przedstawieniu nauczycielowi 

wychowawcy dokumentu tożsamości odwiedzającego, w pokojach mieszkalnych 

lub miejscach wyznaczonych przez wychowawcę; wychowanek, do którego 

przychodzą odwiedzający, ma obowiązek zadbać o ich właściwe zachowanie się 

na terenie bursy; w przypadku, gdy odwiedzający złamie zasady przyjęte w bursie, 

może zostać zobligowany do opuszczenia budynku, a wychowanek, którego 
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odwiedzał, może zostać czasowo pozbawiony prawa przyjmowania gości; 

wychowankowie skreśleni z listy mieszkańców mają zakaz odwiedzin w bursie;  

4) oglądania telewizji w świetlicy do godz. 2130, z wyjątkiem godzin przeznaczonych 

na naukę własną; w dniach wolnych od zajęć szkolnych wychowankowie mogą 

oglądać telewizję do godziny ustalonej z nauczycielem wychowawcą, pod 

warunkiem niezakłócania ciszy nocnej; zabrania się posiadania w pokojach 

mieszkalnych telewizorów, konsoli do gier; 

5) posiadania sprzętu komputerowego, instrumentów muzycznych zastrzeżeniem  

§4 ust.2 pkt 16) lit. b) i c);  

6) odpisu za niewykorzystane posiłki w czasie nieobecności w bursie; odpisów za 

niewykorzystane posiłki dokonuje się pod warunkiem zawiadomienia 

wychowawcy (osobiście lub telefonicznie) od dnia następnego  po zgłoszeniu. 

 

Rozdział IV 

Obowiązki wychowanka 

§4 

1. Wychowankowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie bursy 

i wszystkich obowiązujących w placówce regulaminów, a w szczególności: 

1) systematycznego uczęszczania do szkoły zgodnie z planem; 

2) przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, w tym także niedopuszczanie 

się czynów zabronionych prawem; 

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

choroby, wypadki, złe samopoczucie bezzwłocznie zgłaszać nauczycielowi 

wychowawcy; każda sytuacja związana ze stanem zdrowia wymaga kontaktu  

z rodzicem co do dalszego postępowania z chorym wychowankiem; wychowanek 

pełnoletni może skorzystać z opieki lekarskiej samodzielnie w porozumieniu  

z nauczycielem wychowawcą; w pokoju wychowawców w apteczce nie znajdują 

się lekarstwa;  

4) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w bursie: 

a) utrzymywania porządku w pokoju; sprzątanie sal sypialnych należy do 

zamieszkałych w nich wychowanków; sposób dbania o porządek  

i estetykę pokoi mieszkalnych może być ustalony z wychowawcą grupy, 

b) utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń bursy, w tym świetlicy, 

klubu Hipcio, pokojów nauki, stołówki, aneksu kuchennego, siłowni, 

łazienek,  

c) przestrzegania zakazu wyrzucania śmieci i innych przedmiotów przez 

okno, a także przechowywania rzeczy na parapetach zewnętrznych; 

d) dekorowanie ścian, mebli oraz przestawianie mebli w pokojach możliwe 

jest tylko za zgodą wychowawcy, 

e) w dniu wyjazdu do domu przekazania pokoju nauczycielowi wychowawcy 

w należytym porządku; 

5) przestrzegania rozkładu dnia w bursie, a w szczególności:  
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a) codziennej obecności na nauce własnej, z wyjątkiem zajęć szkolnych  

i pozalekcyjnych, 

b) właściwego i efektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego  

w rozkładzie dnia na naukę własną; o ile zachodzi rzeczywista potrzeba 

nauki także po czasie przeznaczonym na naukę (a czas ten został przez 

wychowanka należycie wykorzystany) można za zgodą wychowawcy 

uczyć się dodatkowo po godz. 2200; wychowankowie uczący się w klasie 

maturalnej mogą uczyć się do godz. 0000; w wyjątkowych sytuacjach 

wychowawca może wyrazić zgodę na naukę w późniejszych godzinach niż 

w/w; dodatkowa nauka nie może zakłócać ciszy nocnej,  

c) ciszy w czasie dnia, co oznacza niezakłócanie ciszy i spokoju (np. głośną 

muzyką) innym mieszkańcom, pracownikom bursy, a także mieszkańcom 

okolicznych domów,  

d) ciszy obowiązującej w pokojach i na korytarzach w czasie trwania nauki 

własnej,  

e) czasu ciszy nocnej, co oznacza zakaz zachowań zakłócających spokój, jak 

zaprzestanie głośnego rozmawiania, przebywanie w pokojach innych 

mieszkańców lub w korytarzach, mycie, pranie, przygotowywanie 

posiłków, itp.; 

6) wracać do bursy do godziny 2100 z zastrzeżeniem § 2 ust.11; 

7) pokrywania kosztów naprawy mienia bursowego spowodowanego umyślną 

dewastacją; 

8) terminowych opłat za zakwaterowanie oraz za wyżywienie (do 15 dnia każdego 

miesiąca); 

9) przekazywania pieniędzy i rzeczy wartościowych do depozytu; bursa nie ponosi 

odpowiedzialności za kosztowny sprzęt pozostawiany w salach mieszkalnych;  

10) przestrzegania bezwzględnego zakazu używania w pokojach: 

a) tosterów, gofrownic, suszarek do włosów, prostownic itp., 

b) otwartego ognia, tj. świeczek, kadzidełek itp.;  

11) przestrzegania zakazu posiadania w bursie czajników elektrycznych, grzałek, 

żelazek, elektrycznych urządzeń grzewczych, telewizorów, mikrofalówek, 

itp.; 

12) dbania  o schludny wygląd; 

13) przestrzegania warunków korzystania na terenie placówki z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: 

a) w czasie nauki własnej telefon może być używany w trybie „milczy”, 

b) podczas ciszy nocnej obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych, 

c) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń 

elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub 

fotografowanej; 
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14) właściwego zachowania wobec wychowawców i innych pracowników  

bursy oraz pozostałych wychowanków wg ogólnie przyjętych norm; 

15) szanowania dobra społecznego, a w szczególności dbania o mienie placówki; 

wychowanek bursy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie  

w przypadku celowego jego zniszczenia; w dniu zakwaterowania przyjmuje 

powierzony mu pokój mieszkalny wraz z wyposażeniem; opisuje jego stan 

ilościowy i jakościowy na odpowiednim druku; 

16) przestrzegać zarządzeń i zaleceń dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Praktycznego. 

2. Wychowankowie mają ponadto obowiązek: 

1) uczestniczenia w zebraniach swojej grupy i ogólnych mieszkańców;  

2) udzielania pomocy swoim kolegom i koleżankom w sytuacjach zagrażających ich 

bezpieczeństwu;  

3) niestosowania przemocy i agresji, w tym za pomocą środków multimedialnych  

i przeciwdziałania ich wszelkim przejawom;  

4) nieużywania wulgarnego słownictwa;  

5) ubierania się odpowiednio do warunków atmosferycznych;  

6) utrzymywania higieny osobistej; wymiany pościeli przynajmniej raz w miesiącu; 

7) zabezpieczania pokoju przed wyjazdem do domu, tj. wyłączenia z sieci 

elektrycznej wszystkich urządzeń, zamknięcia okien i drzwi;  

8) zgłaszania wszelkich zauważalnych usterek wychowawcy lub pracownikowi 

niepedagogicznemu; zabrania się jakiejkolwiek ingerencji, dokonywania 

samodzielnych napraw i przeróbek wszelkich instalacji i urządzeń elektrycznych  

w pokojach i innych pomieszczeniach;  

9) użytkowania zgodnie z instrukcją sprzętu własnego oraz będącego na wyposażeniu 

bursy;  

10) przestrzegania zakazu: 

a) zamykania drzwi na klucz od wewnątrz w pokoju mieszkalnym i innych 

pomieszczeniach,  

b) wychylania się przez okno i siadania na parapecie; 

11) przestrzegania zakazu palenia tytoniu (w tym e-papierosów), picia alkoholu 

oraz używania wszelkich środków psychoaktywnych oraz przebywania pod 

ich wpływem na terenie bursy; zakaz dotyczy również wnoszenia ich do bursy 

i rozprowadzania na jej terenie;  

12) przestrzegania zasad zakazu przywłaszczania sobie cudzej własności;  

13) korzystania z całodziennego wyżywienia;  

14) przestrzegania zasad korzystania ze stołówki: 

a) na stołówce obowiązuje samoobsługa, po zakończonym posiłku należy 

odnieść naczynia w wyznaczone miejsce i pozostawić po sobie porządek 

(czysty stół, zasunięte krzesło),  
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b) podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania 

się - wychowanek zachowuje ciszę, nie prowadzi głośnych rozmów, nie 

używa telefonów komórkowych, 

c) posiłki - śniadanie, obiad, kolacja – spożywa się wyłącznie w stołówce,  

d) śniadania, kolacje, a także zimne dodatki do obiadu wydawane są w formie 

stołu szwedzkiego,  

e) wychowanek może zaopatrzyć się w stołówce w tzw. drugie śniadanie,  

f) wychowanek może zamiast obiadu w piątek otrzymać suchy prowiant,  

g) nie wolno wynosić naczyń ze stołówki,  

h) wnoszenie na stołówkę wierzchniej odzieży, plecaków jest zabronione,  

i) w stołówce mogą przebywać tylko mieszkańcy bursy; 

15) przestrzegania zasad korzystania z aneksu kuchennego: 

a) aneks jest miejscem przygotowania posiłków oraz przechowywania 

żywności w lodówce, 

b) korzystanie z aneksu zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności 

oraz porządku; wychowanek pozostawia po sobie czystość, zmywa 

naczynia na bieżąco, nie zostawia własnych naczyń i nie wynosi do pokoju 

naczyń i sprzętu będących na wyposażeniu aneksu,  

c) żywność przechowywana w lodówce musi być szczelnie opakowana oraz 

oznaczona imieniem i nazwiskiem, ewentualnie numerem pokoju; 

wychowanek przestrzega daty ważności na produktach i usuwa z lodówki 

te, które straciły datę ważności, 

d) w aneksie można korzystać z elektrycznego sprzętu kuchennego będącego 

własnością wychowanka, np. tostera, sandwichtostera,  

e) przygotowywanie posiłków może odbywać się do godziny 2130; 

16) przestrzegania zasad dotyczących posiadania sprzętu komputerowego, 

instrumentów muzycznych w bursie:  

a) poinformowania wychowawcy o posiadaniu na terenie bursy 

wymienionego wyżej sprzętu;  

b) każdy sprzęt komputerowy, instrumenty muzyczne można użytkować pod 

warunkiem niezakłócania spokoju innym wychowankom, pracownikom 

placówki, 

c) w czasie ciszy nocnej użytkowanie instrumentów grających jest całkowicie 

zabronione, 

d) każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swój sprzęt, jego 

stan techniczny i zainstalowane w nim oprogramowanie; 

17) przestrzegania obowiązku noszenia odpowiedniego stroju, np. podczas kąpieli 

plastikowych klapek, szlafroka, stroju sportowego na siłowni;  

18) racjonalnego korzystania z wody i energii elektrycznej;  
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19) przygotowania i udostępniania w okresie ferii zimowych swojego pokoju do 

zakwaterowania uczestników imprez, organizowanych przy współudziale władz 

oświatowych oraz władz miasta i powiatu.  

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§5 

1. Wszyscy wychowankowie mają obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin podlega ewaluacji na koniec każdego roku szkolnego. 


