
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WYCHOWANKA W BURSIE 

Nauka 

1. Podczas godzin nauki własnej wychowanek powinien przebywać w swoim 

pokoju lub pokoju cichej nauki. 

2. Uczeń może być zwolniony z czasu nauki własnej jedynie na korepetycje lub 

inne zajęcia edukacyjne. 

3.Wychowanek, w przypadku, gdy  nie idzie do szkoły, ma obowiązek zgłosić rano 

ten fakt wychowawcy.  

   Bezpieczeństwo 

1. Wychowanek zobowiązany jest do chodzenia w bursie w obuwiu 

zmiennym. Zabrania się chodzenia w skarpetkach. 

2.  Nie wolno  siadać na parapecie okiennym oraz  nie przechowywać  na nim 

produktów żywnościowych. 

3. Klucze od pokoju należy każdorazowo zostawiać w portierni. 

4. Obowiązuje zakaz zamykania się w pokojach . 

5. Nie wolno umieszczać w pokoju urządzeń elektrycznych bez zgody 

wychowawcy. 

      Higiena , porządek i estetyka pomieszczeń. 

1. Każdy wychowanek ma obowiązek :   

- przestrzegać  Regulaminu pokoju 

- wypełniać  obowiązki dyżurnego w pokoju. 

2.  Fusy po herbacie, kawie, resztki jedzenia należy wyrzucać do 

    umieszczonych  w łazience oznakowanych koszy . 

3.  Należy segregować śmieci szczególnie w zakresie zgniatania plastikowych 

opakowań i umieszczania ich w odpowiednim kontenerze na zewnątrz 

budynku. 4. Na schodach znajduje się kosz do którego należy wrzucać 

plastikowe nakrętki z napojów oraz kosmetyków. 

       Stołówka 

1.Wychowankowie korzystają z wyżywienia i muszą przestrzegać godzin      

wydawania posiłków.  

2.W jadalni obowiązuje właściwe zachowanie i strój. 

      3.Obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń z jadalni. 

 



Odpowiedzialność materialna i poszanowanie mienia 

1. Wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. 

2.  Wychowanek zobowiązany jest do zabezpieczenia własnych rzeczy 

osobistych (ubranie, telefon, laptop, biżuteria itp.) poprzez zamykanie pokoju.

     

Odwiedziny  

1. Wzajemne wizyty mieszkańców  mogą odbywać się od godz. 18.30 

 do godz. 21.00 

2. Odwiedziny obcych osób mogą odbywać się w świetlicy na parterze. 

Wychowankowie mają obowiązek zgłoszenia odwiedzin u wychowawcy 

w celu dokonania wpisu w ,,Zeszycie ewidencji odwiedzin”.  

Wyjścia 

1.  Wyjście od godziny 17-tej tylko za zgodą wychowawcy.  

2. Podczas weekendu, wychowanek zobowiązany jest zgłaszać  wychowawcy 

każdorazowe wyjście. 

Wyjazdy 

1. Każdy wjazd do domu należy zgłosić wychowawcy. 

2. Przed wyjazdem do domu należy: 

a.) Zostawić czysty pokój 

b)  Oddać klucz do portierni. 

c)  Dokonać wpisu w zeszycie wyjazdów. 

Powroty 

1. Powroty wychowanków z domów do bursy powinny odbywać się do godziny 

21.00 w niedziele. 

2. Uczeń, który nie wraca do bursy w określonym terminie ma obowiązek 

poinformować  telefonicznie o tym fakcie.      

Cisza nocna 

             W czasie ciszy nocnej nie należy korzystać : 

          - z laptopów,  kąpieli 

          -  palić górnego światła. 


