
 

REGULAMIN OPŁAT ZA POBYT UCZNIA  

W BURSIE SZKOLNEJ NR 3 W RADOMIU 

 

 
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie rodzajów i szczegółowych 

zasad działania placówek publicznych. 

 

I. Zasady wnoszenia opłat. 

1. Najkrótszy okres pobytu ucznia w Bursie to jeden miesiąc. Opłaty 

za ten okres wnoszone są z góry w dniu zakwaterowania. W ciągu 

roku opłaty za pobyt ucznia w Bursie obowiązują do 5-go dnia 

każdego miesiąca. Wpłaty można dokonywać w kasie Bursy lub na 

konto bankowe Bursy. 

2. W przypadku niemożności dokonania opłat w terminie do 5-go dnia 

każdego miesiąca należy zgłosić do wychowawcy grupy i ustalić 

indywidualny termin wnoszenia opłat. 

3. Jeżeli uczeń otrzymuje dofinansowanie np.z Gops-u lub klubu 

sportowego itp. należy dostarczyć pisemną decyzję w dniu 

przyjęcia do Bursy. 

4. Jeżeli zaistnieje wyjątkowa sytuacja losowa i rodzic nie może 

wywiązać się z obowiązku opłat w danym miesiącu, należy złożyć 

podanie do Dyrektora Bursy z uzasadnieniem opóźnienia. 

5. Jeżeli opłata za dany miesiąc nie zostanie dokonana w terminie i 

nie wpłynie podanie do Dyrektora, uczeń może być pozbawiony 

miejsca w Bursie. 

6. Rodzic lub opiekun prawny po zapoznaniu się z regulaminem opłat 

podpisuje „Zobowiązanie o płatności” w dniu przyjęcia ucznia do 

Bursy (załącznik Nr 1 do regulaminu). 



II. Zasady dokonywania odpisu z opłat : 

a) za wyżywienie  

1. Odpis z wyżywienia wynosi koszt dziennej stawki wyżywienia. 

2. Aby uzyskać odpis z wyżywienia należy zgłosić ten fakt do 

wychowawcy. 

3. Odpis wykonany będzie od drugiego dnia nieobecności: 

choroba, sytuacja losowa. 

4. Jeżeli nieobecność w Bursie jest zaplanowana (np. wycieczka 

szkolna), odpis wykonany będzie za każdy dzień, jeżeli uczeń 

zgłosi ten fakt co najmniej cztery dni wcześniej. 

5. Trzy dni przed końcem miesiąca odpisy losowe nie mogą być 

wykonywane. 

b) za zakwaterowanie 

1. Odpisy z zakwaterowania dokonywane są dla wszystkich 

uczniów za okres ferii zimowych oraz przerw świątecznych. 

2. Indywidualnie dla każdego ucznia za okres nieobecności np. 

choroba, praktyki szkolne itp. 

 

III. Opłaty związane z dokonaniem przez ucznia zniszczeń mienia 

Bursy. 

1. Każdy uczeń zobowiązany jest do poszanowania mienia Bursy, z 

którego korzysta: 

a) w pokoju mieszkalnym 

b) w pokojach cichej nauki i pracowniach 

c) w pomieszczeniach ogólnodostępnych tj. łazienki, jadalnia, 

korytarze itp. 

2. W przypadku celowego zniszczenia mienia przez ucznia, koszty 

pokrywa rodzic. Wysokość zniszczeń określa kierownik 

gospodarczy i konserwator. Pokrycia kosztów należy dokonać w 

ciągu miesiąca.  


