Bursa Młodzieży Żeńskiej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Krakowie

REGULAMIN
BURSY MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ
ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Krakowie

Czas spędzony w Bursie służy rozwojowi duchowemu i intelektualnemu oraz odkrywaniu w sobie dobra
złożonego przez Boga. Jesteśmy kobietami, dlatego swoim zachowaniem, ubiorem i postawą możemy być
krzewicielkami piękna i pokoju. Uczymy się właściwego wykorzystania czasu i odpowiedzialności
za dysponowanie nim. Wszystkie budujemy jedność w naszej wspólnocie, staramy się być dla siebie wzajemnie
życzliwe.
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:
1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z późniejszymi
zmianami
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. O postępowaniu w sprawie nieletnich, z późniejszymi zmianami
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późniejszymi zmianami
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty
6. Statut Bursy Młodzieży Żeńskiej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Krakowie
§1
Informacje wstępne
1. Bursa jest niepubliczną placówką dla młodzieży żeńskiej szkół ponadpodstawowych prowadzoną przez
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Krakowie.
2. Wychowanki korzystające z placówki mają obowiązek respektować jej religijno - wychowawczy charakter.
3. Bursa jest przeznaczona dla tych wychowanek, które chcą się uczyć i przyjmują związane z tym obowiązki.
4. Sprawy niewyszczególnione w regulaminie regulują zarządzenia Siostry Dyrektor, Zespołu Wychowawczego oraz
wewnętrzne ustalenia organów placówki.
§2
Harmonogram dnia
1. Bursa Młodzieży Żeńskiej funkcjonuje od niedzieli godz. 17.00 do piątku do godz. 18.00. Ewentualne przebywanie
w sobotę i niedzielę odbywa się na prośbę rodziców skierowanej do Siostry Dyrektor. W dniach ustawowo wolnych
od zajęć szkolnych Bursa jest nieczynna.
2. Wychowanki korzystają z posiłków w Bursie. Są one wydawane 3 razy dziennie, w dni nauki szkolnej.
3. W Bursie Młodzieży Żeńskiej obowiązuje następujący harmonogram dnia:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

6.30 – 9.00
12.00 – 12.30
14.00 – 14.30
15.15 – 15.45
16.30 – 17.00
18.30
18.45
22.00 – 6.00

pobudka, śniadanie
I tura obiadowa (dla popołudniowej zmiany)
II tura obiadowa
III tura obiadowa
IV tura obiadowa
wspólna modlitwa w kaplicy
wspólna kolacja
cisza nocna

1

Bursa Młodzieży Żeńskiej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Krakowie
4. Plan zajęć w szkole oraz zajęć pozalekcyjnych zostawiamy do wglądu wychowawcom. Czas przeznaczony na naukę
własną, to godziny od 16.30 do 18.30 oraz późniejszym wieczorem. W tym czasie wychowanki zachowują się tak, aby
nie przeszkadzać innym uczącym się.
5. Pokój cichej nauki przeznaczony jest wyłącznie do nauki indywidualnej. Dłuższy pobyt należy uzgodnić
z Wychowawcą. W pokoju tym zabrania się spożywania posiłków, prowadzenia spotkań towarzyskich i głośnych
rozmów.
6. W pokoju sypialnym można uczyć się do godz. 24.00 pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym mieszkankom
a górne światło w pokoju jest zgaszone.
7. W naszej wspólnocie spotykamy się na wieczornej modlitwie. Możemy także korzystać z chwil samotności
i refleksji odwiedzając kaplicę w wolnej chwili.
8. Odwiedziny osób z zewnątrz zgłaszamy
w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.

Siostrze

Dyrektor

lub

wychowawcom. Gości przyjmujemy

9. Ustalony program wydarzeń o charakterze wychowawczym i wspólnotowym przeznaczony do realizacji w ciągu roku,
obowiązuje każdą wychowankę Bursy.
§3
Troska o mienie Bursy
1. Każdy wychowanka jest odpowiedzialna za całość powierzonego jej mienia Bursy.
2. Wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, wychowanka zobowiązana jest naprawić
lub odkupić.
3. Dekorowanie sal i sypialni oraz dokonywanie zmian może odbywać się za zgodą Siostry Dyrektor lub wychowawcy.
4. Mieszkanki Bursy zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach.
5. Zabrania się wynoszenia naczyń ze stołówki.
§4
Zasady bezpieczeństwa, higieny i zdrowia
1. Wychowanki zobowiązane są do przestrzegania zasad BHP.
2. Wychowanki zobowiązani są do przestrzegania przepisów Ppoż. W razie ogłoszenia alarmu pożarowego wszyscy
przebywający na terenie placówki opuszczają Bursę, zostawiając otwarte drzwi od pokoju.
3. Nie należy wychylać się z okien i siadać na parapetach.
4. Nie można przechowywać w Bursie środków mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia.
5. Dbamy o porządek na terenie Bursy. Buty zostawiamy w szafkach na parterze, na terenie placówki chodzimy
w obuwiu zastępczym. Odzież wierzchnią pozostawiamy w szafach na korytarzach.
6. Ze względów bezpieczeństwa nie wyposaża się pokoi w czajniki, żelazka, lodówki, tostery, opiekacze, grzałki,
kuchenki mikrofalowe, telewizory, grzejniki elektryczne itp. W/w urządzeń korzystamy w pomieszczeniach do tego
przeznaczonych.
7. Wszelkie usterki należy zgłaszać wychowawcy. Zabrania się manipulowania w gniazdkach elektrycznych.
8. Zabrania się palenia papierosów i e- papierosów na terenie bursy.
9. Zabrania się wnoszenia, posiadania i dystrybucji alkoholu oraz przebywania w placówce będąc pod ich wpływem.
10. Zakazuje się posiadania i używania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. Złamanie czy naruszenie tej zasady
grozi dyscyplinarnym wydaleniem z Bursy oraz poinformowaniem szkoły o karnym wydaleniu.
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11. Wyjścia z Bursy poza zajęciami w szkole, zgłaszamy wychowawcom i uzyskawszy ich zgodę odnotowujemy
w zeszycie wyjść. Powrót do Bursy musi nastąpić do godz. 21.00.
12. Dłuższe wyjścia ( ponad 2 godz.) wymagają zgody rodziców / prawnych opiekunów, potwierdzonej wiadomością
SMS do Siostry Dyrektor lub wychowawców. Dotyczy to także wyjazdu dziewcząt w ciągu tygodnia do domów
lub na wycieczki szkolne i pozaszkolne.
13. Rodzice / prawni opiekunowie wychowanek mają obowiązek poinformować Siostrę Dyrektor lub wychowawców
o nieobecności wychowanki w szkole i w Bursie oraz o planowanym terminie powrotu do placówki.
14. Należne płatności za pobyt w Bursie dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca, płatność regulujemy z góry za
dany miesiąc po odliczeniu stawki żywieniowej z poprzedniego miesiąca w przypadku nieobecności trwającej min. 5
dni.
15. Siostra Dyrektor oraz pracownicy Bursy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste znajdujące się
w pokojach mieszkalnych. Przedmioty cenne można oddać w depozyt Siostrze Dyrektor.

Kraków 31.08.2021r.
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