Zwyczajnik Mieszkańców
Bursy Szkół Średnich ZMMPiR
I.

ZASADY OGÓLNE
1. Wszyscy mieszkańcy Bursy podlegają tym samym prawom i obowiązkom
określonym przez Statut Bursy Szkół Średnich ZMMPiR w Krakowie.
2. Niniejszy Zwyczajnik jest ekstraktem wyżej wymienionych praw i obowiązków
wychowanka wynikających ze Statutu Bursy.
3. Zwyczajnik zatwierdza Dyrektor Bursy po konsultacji z Radą Pedagogiczną Bursy.
4. W Bursie Szkół Średnich obowiązuje następujący ramowy plan dnia:
7.00 - Pobudka, toaleta poranna, modlitwa osobista
6.30-8.30 - Śniadanie
14.20-14.55 - I tura obiadowa
15.45-16.15 - II tura obiadowa
17.15-17.45 - III tura obiadowa
17.00-18.45 - Nauka indywidualna
18.45-19.30 – Kolacja
21.00-22.00 - Toaleta wieczorna, modlitwa osobista
22.00-6.00 - Cisza nocna

II.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA BURSY
Jako równoprawnemu członkowi naszej społeczności przysługują Ci prawa

oraz podlegasz określonym obowiązkom.

PAMIĘTAJ, ŻE PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO:
1. Opieki

wychowawczej

i

warunków

pobytu

w

placówce

zapewniających

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz poszanowanie
godności osobistej.
2. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym.
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3. Korzystania z pomocy Wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych,
problemów w nauce czy wsparcia w trudnych sytuacjach.
4. Utrzymywania kontaktu ze środowiskiem rodzinnym.
5. Rozwijania zainteresowań i zdolności.
6. Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w Bursie oraz
w porozumieniu z Rodzicami i Wychowawcą w innych prowadzonych przez
placówki i organizacje środowiskowe.
7. Korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu i środków dydaktycznych na
określonych zasadach.
8. Reprezentowania Bursy w konkursach, przeglądach, zawodach zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i umiejętnościami.
9. Wyrażania opinii i wnioskowania w sprawach związanych z mieszkaniem,
wyżywieniem oraz spędzaniem wolnego czasu w Bursie.
10. Opieki duszpasterskiej i pogłębienia życia religijnego.
11. Wglądu do Statutu Bursy Szkół Średnich ZMMPiR w Krakowie.

NIE ZAPOMINAJ, ŻE MASZ RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE OBOWIĄZKI:
1. Ścisłe przestrzeganie poleceń Dyrektora i Wychowawców.
2. Przestrzeganie zasad kultury osobistej w odniesieniu do kolegów, Wychowawców
i innych pracowników Bursy.
3. Przeciwstawianie się wszelkim przejawom agresji, wulgarności, nietolerancji.
4. Uczęszczanie na zajęcia szkolne zgodnie z planem lekcji oraz systematyczne
przygotowywanie się do nich.
5. Wypełnianie powierzonych funkcji oraz dyżurów porządkowych.
6. Przestrzeganie

przepisów

BHP

i

przeciwpożarowych

oraz

informowania

wychowawcy o wszelkich nieprawidłowościach.
7. Utrzymywanie porządku w pokoju oraz innych pomieszczeniach Bursy.
8. Branie udziału w zajęciach obowiązkowych i uroczystościach ujętych w całorocznym
planie wychowawczym Bursy oraz wydarzeniach okolicznościowych.
9. Zgłaszanie Wychowawcy wszelkich problemów zdrowotnych.
10. Dbanie o własne zdrowie i higienę oraz o zdrowie innych osób, w tym celu
opuszczenie Bursy na czas choroby.
11. Ustalanie z Wychowawcą oraz wpisywanie do dzienniczków terminów wyjść poza
teren Bursy oraz wyjazdów do domu.
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NIE WOLNO CI:
1. Posiadać i spożywać alkoholu, narkotyków i innych substancji psychotropowych lub
przebywać pod ich wpływem na terenie Bursy.
2. Palić papierosów lub używać innych wyrobów tytoniowych na terenie Bursy.
3. Posiadać lub propagować jakichkolwiek materiałów o treści pornograficznej.
4. Zaniedbywać obowiązków szkolnych.
5. Stwarzać

sytuacji

zagrażających

własnemu

bezpieczeństwu

i

zdrowiu

lub

bezpieczeństwu i zdrowiu innych osób.
6. Niszczyć mienia Bursy.
7. Samowolnie opuszczać Bursy.
8. Przebywać poza Bursą w czasie nauki własnej i po godzinie 19.00 bez zgody
Wychowawcy.
9. Nocować poza Bursą. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzedniej pisemnej lub
telefonicznej zgodzie Rodziców, może nastąpić zwolnienie od tego nakazu.
10. Zamykać pokoju na klucz w czasie przebywania w nim mieszkańców.
11. Wprowadzać osób z zewnątrz na stołówkę i wynosić z niej posiłków i zastawy
stołowej.

ZA

PRZESTRZEGANIE

ZWYCZAJNIKA

BURSY

ORAZ

ZA

WZOROWĄ

POSTAWĘ MOŻESZ ZOSTAĆ NAGRODZONY:

1. Pochwałą Wychowawcy na forum grupy.
2. Pochwałą Dyrektora wobec całej społeczności Bursy.
3. Listem gratulacyjnym Rady Pedagogicznej Bursy skierowanym do Rodziców.
4. Dyplomem uznania Rady Pedagogicznej dla wychowanka.
5. Nagrodą przyznawaną przez ks. Prezesa ZMMPiR.

ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU BURSY MOŻESZ ZOSTAĆ UKARANY:
1. Upomnieniem Wychowawcy udzielonym indywidualnie lub wobec grupy.
2. Upomnieniem

Dyrektora

Bursy

indywidualnym

lub

wobec

wszystkich

wychowanków.
3. Nie przyjęciem do Bursy w następnym roku szkolnym, o czym decyduje Dyrektor
Bursy.
4. Natychmiastowym wydaleniem wychowanka z Bursy w trybie ust. 3, § 12 Statutu
Bursy Szkół Średnich ZMMPiR.
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III.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

1. Korzystanie z pracowni komputerowej oraz laptopów określa odrębny regulamin.
2. Zasady korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin.
3. W czasie ciszy nocnej i w godzinach nauki własnej należy zachować ciszę oraz
przebywać w swoim pokoju lub pokoju cichej nauki.
4. Pokój cichej nauki przeznaczony jest wyłącznie do nauki indywidualnej,
maksymalnie do godziny 24.00. Dłuższy pobyt należy uzgodnić z Wychowawcą. W
pokoju tym zabrania się spożywania posiłków, prowadzenia spotkań towarzyskich i
głośnych rozmów.
5. W pokoju sypialnym można uczyć się do godziny 24.00 pod warunkiem, że nie
przeszkadza to innym mieszkańcom a górne światło w pokoju jest zgaszone.
6. Przyjmowanie gości w pokojach możliwe jest do godziny 19.00 i poza czasem nauki
własnej. Gości obowiązuje pozostawienie w pokoju wychowawców dowodu
tożsamości. Odwiedziny Rodziców i rodzeństwa nie są ograniczone czasowo.
7. Wychowawca ma prawo wejść do pokoju o każdej porze. W sytuacjach szczególnych
wychowanek jest zobowiązany do udostępnienia wskazanych przez Wychowawcę
miejsc (np. szuflady, szafki) czy rzeczy osobistych.
8. Ze względów bezpieczeństwa nie wyposażamy pokoi w lodówki, tostery, opiekacze,
grzałki, kuchenki mikrofalowe, telewizory czy grzejniki elektryczne. Można posiadać
natomiast czajnik elektryczny (jeden w pokoju).
9. Zgłaszamy wychowawcom wszelkie zauważone usterki, nieprawidłowości i
zagrożenia.
10. W Bursie nie można samowolnie zmieniać pokoi mieszkalnych lub dokonywać w
nich przemeblowań.
11. Sprawdzanie czystości w pokojach odbywa się dwa razy w tygodniu.
12. Bursa

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

rzeczy

osobiste

pozostawione

w pomieszczeniach.
13. Na terenie Bursy, bez wyraźnej zgody Wychowawcy, nie wolno używać urządzeń
rejestrujących.
14. Wychowawcy muszą być informowani o wszelkich nieobecnościach w szkole.
Wychowankowie pozostający w domu w dniach nauki szkolnej powinni niezwłocznie
powiadomić pracownika pedagogicznego Bursy o przyczynie pobytu w domu i
terminie powrotu do placówki.
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15. W sytuacjach wyjątkowych, Rodzic może zwolnić syna z pobytu w Bursie do godz.
24.00.
16. Zamówione posiłki z zewnątrz mogą być odbierane od dostawcy do godz.22.00.
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