Załącznik do uchwały nr 4/2014/2015
Rady Pedagogicznej Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

REGULAMIN PORZĄDKOWY
W BURSIE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W ŁODZI

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania.
§ 2. Bursa jest placówką feryjną i nie prowadzi działalności w okresie ferii zimowych
i letnich.
§ 3. 1. W Bursie obowiązuje ramowy plan dnia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Mieszkaniec jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania postanowień zawartych
w ramowym planie dnia, a w szczególności przepisów dotyczących ciszy nocnej.
3. W porze, o której mowa w ust. 2, zakazuje się mieszkańcowi zachowań zakłócających
spokój innym mieszkańcom, a szczególności krzyków, trzaskania drzwiami, przebywania
w pokojach innych mieszkańców lub w korytarzach, itp.
§ 4. Pracownicy Bursy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty osobiste mieszkańca,
w tym za sprzęt elektroniczny, pieniądze oraz za rzeczy zagubione czy skradzione wskutek
niewłaściwego ich zabezpieczenia.
§ 5. 1. Mieszkaniec rozlicza się z mienia powierzonego do użytkowania przed nauczycielem
wychowawcą oraz przed kierownikiem administracyjno – gospodarczym.
2. Dowodem rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, jest karta obiegowa, stanowiąca załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Rozliczenie mieszkańca następuje w przypadkach:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z zakwaterowania w Bursie;
2) skreślenia z listy mieszkańców;
3) opuszczenia Bursy w związku z zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
§ 6. W Bursie zakazuje się noclegu osobom z zewnątrz.
§ 7. W Bursie obowiązuje zmiana obuwia.

PRZEPISY PORZĄDKOWE
§ 8. 1. W zakresie przestrzegania czystości, mieszkaniec jest zobowiązany do:
1) utrzymywania ładu w pokoju, w tym ścielenia łóżka, umieszczania ubrań i butów
w szafach, wynoszenia śmieci do pojemników znajdujących się w korytarzach oraz
do niepozostawiania w pokoju resztek żywności, brudnych kubków, talerzy
czy sztućców;
2) utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń Bursy, w tym świetlicy, sali tv,
pokojów nauki, kuchni i łazienek;
3) niewyrzucania śmieci przez okna.
2. Mieszkaniec odpowiada materialnie za meble i urządzenia znajdujące się w pokoju
i ponosi koszty naprawy lub zakupu nowych w przypadku celowego ich zdewastowania.
3. Brak osoby winnej za dokonanie zniszczenia, powoduje obciążenie finansowe wszystkich
zamieszkujących dany pokój, a w przypadku celowego zniszczenia urządzeń w łazienkach
czy w korytarzach, obciążeniu finansowemu podlegają wszyscy mieszkańcy danego piętra.
§ 9. 1. Mieszkańcowi zakazuje się wykonywania w pokoju prac plastycznych.
2. Do wykonywania prac plastycznych wyznacza się w Bursie pomieszczenie, które przed
rozpoczęciem pracy, należy właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem, a po pracy,
pozostawić w czystości.
3. W Bursie wyznacza się pomieszczenie przeznaczone do gry na instrumentach dętych,
z którego mieszkańcy mogą korzystać w godzinach od 10.00 do 20.00.
4. Gra na pozostałych instrumentach może odbywać się tylko w godzinach od 8.00 do 20.00,
chyba że mieszkaniec uzgodni z nauczycielem wychowawcą inny czas gry/ćwiczeń.
§ 10. 1. W Bursie są wyznaczone pokoje nauki, z których mieszkaniec korzysta do godz.
20.00.
2. Mieszkaniec może korzystać z pokoju nauki po godz. 20.00, tylko po uzyskaniu zgody
nauczyciela wychowawcy.
§ 11. 1. Mieszkaniec ma prawo przyjmować w Bursie gości do godz. 20.00.
2. Odwiedziny osób, o których mowa w ust. 1, odbywają się w czasie dyżuru nauczyciela
wychowawcy i w miejscu wskazanym przez nauczyciela wychowawcę.
3. Osoby, odwiedzające mieszkańca, są zobowiązane pozostawić w portierni dowód
tożsamości.
4. Mieszkaniec ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich gości.
PRZEPISY BHP I PRZECIWPOŻAROWE

§ 12. 1. Mieszkaniec jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp
i przeciwpożarowych, a w szczególności do zachowania ostrożności przy używaniu sprzętu
elektrycznego.
2. Na terenie Bursy obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, tj. świeczek, kadzideł oraz
pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci lampek, ładowarek do telefonów
komórkowych, lokoszuszarek, prostownic, laptopów, itp.
3. Mieszkańcowi zakazuje się dokonywania samodzielnych napraw sprzętu elektrycznego,
dotykania urządzeń gaśniczych i sygnalizacji przeciwpożarowej.
4. O każdej zaobserwowanej lub stwierdzonej nieprawidłowości, mieszkaniec informuje
natychmiast nauczyciela wychowawcę lub pracownika niepedagogicznego.
5. Mieszkańcowi nie zezwala się na przesuwanie mebli i ciężkich przedmiotów.
§ 13. 1. Korzystanie z czajnika elektrycznego odbywa się w specjalnie wydzielonym miejscu.
2. W Bursie zakazuje się użytkowania grzałek elektrycznych oraz innego sprzętu
elektrycznego, przywiezionego z domu, takiego jak: opiekacze, tostery, itp.
§ 14. 1. Mieszkaniec jest zobowiązany do przestrzegania zakazu palenia papierosów oraz
e-papierosów, a także zakazu rozprowadzania, udostępniania lub zażywania środków
psychoaktywnych oraz przebywania pod ich wpływem.
2. Zakaz dotyczy również wnoszenia i picia napojów alkoholowych, a także przyjmowania
wizyt osób nietrzeźwych.
PRZEPISY DOTYCZĄCE WYJŚĆ I POWROTÓW, WYJAZDÓW I PRZYJAZDÓW MIESZKAŃCÓW
§ 15. 1. Wyjście lub wyjazd zarówno mieszkańca nieletniego, jak i pełnoletniego z Bursy
następuje po uzyskaniu pisemnej zgody nauczyciela wychowawcy poprzez odnotowanie tego
faktu w dzienniczku.
2. Mieszkaniec, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do podania dokładnego celu
i miejsca wyjścia oraz godziny powrotu.
3. Wyjście mieszkańca nieletniego bez nadzoru nauczyciela wychowawcy poza teren Bursy
wymaga dodatkowo zgody rodziców (prawnych opiekunów) wyrażonej stosownym
oświadczeniem złożonym we wniosku o przyznanie miejsca w Bursie. Wzór wniosku
dla kandydata nieletniego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do Bursy Szkół
Artystycznych w Łodzi.
4. Wyjście mieszkańca pełnoletniego poza teren Bursy nie wymaga zgody rodziców
(prawnych opiekunów) wyrażonej stosownym oświadczeniem złożonym we wniosku
o przyznanie miejsca w Bursie. Wzór wniosku dla kandydata pełnoletniego stanowi załącznik
nr 1a do Regulaminu rekrutacji do Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi.
5. Niestosowanie się do postanowień, o których mowa w ust. 2, skutkuje ograniczeniem
lub odebraniem mieszkańcowi prawa do wychodzenia poza teren Bursy, a w przypadkach
powtarzających się skreśleniem z listy mieszkańców.

§ 16. 1. Mieszkaniec ma obowiązek powrotu do Bursy o ustalonej godzinie.
2. Wyznacza się mieszkańcom następujące godziny powrotów:
1) uczniowie publicznych gimnazjów do godz. 20.00;
2) nieletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do godz. 21.00;
3) uczniowie pełnoletni do godz. 22.00.
3. Uczniowie szkół podstawowych wracają ze szkoły pod opieką nauczyciela wychowawcy,
za wyjątkiem tych osób, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrazili zgodę stosownym
oświadczeniem złożonym we wniosku o przyjęcie do Bursy.
4. W sytuacjach szczególnych, mieszkaniec jest zobowiązany do telefonicznego kontaktu
z nauczycielem wychowawcą w celu przedłużenia czasu powrotu lub przyjazdu.
5. Mieszkaniec, który chce wrócić w godzinach póżnonocnych lub spędzić noc poza Bursą,
musi posiadać pisemne zezwolenie rodziców (prawnych opiekunów). Wzór zezwolenia
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
6. Przypadek, o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy studentów i słuchaczy szkół policealnych.
§ 17. 1. Mieszkaniec nieletni może wyjechać z Bursy:
1) samodzielnie;
2) pod opieką rodziców (prawnych opiekunów);
3) pod opieką osoby, która okaże nauczycielowi wychowawcy pisemne upoważnienie
rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wyjazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają
dobrowolną zgodę we wniosku o przyjęcie do Bursy.
3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
regulaminu.
4. O zamiarze wyjazdu z Bursy, mieszkaniec informuje nauczyciela wychowawcę najpóźniej
do środy, do godz. 20.00.
5. W dniu wyjazdu, mieszkaniec ma obowiązek przekazania pokoju nauczycielowi
wychowawcy w należytym porządku.
§ 18. 1. W przypadku niezgłoszenia się mieszkańca w wyznaczonym terminie, nauczyciel
wychowawca przeprowadza postępowanie wyjaśniające, odnotowując ustalenia w dzienniku
wychowawczym.
2. W przypadku samowolnego opuszczenia Bursy przez mieszkańca, nauczyciel wychowawca
powiadamia niezwłocznie jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora Bursy,
a także odnotowuje ten fakt w dzienniku wychowawczym.
§ 19. Mieszkaniec wychodzący lub wyjeżdżający z Bursy jest zobowiązany pozostawić klucz
do pokoju w portierni.
PRZEPISY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW I Z JADALNI

§ 20. 1. Bursa zapewnia korzystanie z całodziennego wyżywienia.
2. Mieszkaniec jest zobowiązany do wykupienia co najmniej dwóch posiłków.
3. Opłaty za posiłki wnoszone przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i młodzieży
przebywających w Bursie regulują odrębne przepisy.

§ 21. 1. Miejscem spożywania posiłków jest jadalnia.
2. Zabrania się spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, w świetlicy, w sali tv oraz
w pokojach nauki.
3. Zakazuje się wynoszenia kubków, talerzy oraz sztućców poza jadalnię.
§ 22. 1. Posiłki są wydawane w godzinach określonych w ramowym planie dnia.
2. W przypadkach szczególnych, mieszkaniec uzgadnia z personelem kuchni inną godzinę
wydania posiłku.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, dyrektor bursy zobowiązuje nauczycieli
wychowawców do pobrania posiłku dla mieszkańca w pojemnikach, specjalnie
przeznaczonych do tego celu.
4. Mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu czystych pojemników do kuchni, niezwłocznie
po spożyciu posiłku.
§ 23. W jadalni obowiązuje ubiór dzienny. Nie dopuszcza się przebywania w piżamie
czy w szlafroku.
PRZEPISY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KUCHNI I ŁAZIENKI
§ 24. 1. Kuchnia jest miejscem przygotowywania posiłków oraz przechowywania żywności
w lodówce.
2. Korzystanie z kuchni zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności oraz porządku
i w związku z powyższym, mieszkaniec jest zobowiązany do:
1) przestrzegania instrukcji obsługi kuchenki mikrofalowej;
2) starannego opakowania i oznaczenia produktów pozostawianych w lodówce;
3) przestrzegania daty ważności na produktach i usuwania z lodówki tych, które straciły
datę ważności;
4) pozostawiania w należytej czystości urządzeń, np. tostera, po zakończeniu
użytkowania.
3. W każdy piątek, pracownik wyznaczony przez dyrektora Bursy, dokonuje sprawdzenia
stanu czystości lodówki oraz ważności przechowywanych w niej produktów.
4. W przypadku stwierdzenia obecności produktów przeterminowanych, osoba, o której
mowa w ust. 3, usuwa je z lodówki.

§ 25. 1. Łazienka jest miejscem służącym do przestrzegania higieny osobistej.
2. Korzystanie z łazienki zobowiązuje mieszkańca do zachowania ostrożności oraz porządku,
a w szczególności do:
1) stosowania podczas kąpieli plastikowych klapek i indywidualnych sitek;
2) pozostawiania w czystości kabiny prysznicowej;
3) wycierania mokrej podłogi;
4) niewrzucania do umywalki resztek jedzenia,
5) stosowania szczotki po skorzystaniu z toalety.
3. Mieszkaniec jest zobowiązany do racjonalnego korzystania z wody i z elektryczności.
SYTUACJE SZCZEGÓLNE
§ 26. 1. Mieszkaniec ma obowiązek informowania nauczyciela wychowawcę o złym
samopoczuciu, chorobie, wypadku, zwolnieniu lekarskim lub nieobecności w szkole.
2. Mieszkaniec, nieobecny w Bursie w dniach zajęć szkolnych, powinien niezwłocznie
powiadomić nauczyciela wychowawcę o przyczynach absencji oraz o planowanym terminie
powrotu.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 27. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Porządkowego w Bursie Szkół
Artystycznych w Łodzi, wobec mieszkańca zostaną zastosowane kary, określone w Statucie
Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi.
§ 28. Regulamin Porządkowy w Bursie Szkół Artystycznych w Łodzi jest udostępniony
do wglądu w pokoju nauczycieli wychowawców i w sekretariacie Bursy.
§ 29. 1. Regulamin Porządkowy w Bursie Szkół Artystycznych w Łodzi ze zmianami
określonymi w uchwale nr 5a Rady Pedagogicznej Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi wchodzi
w życie, po wprowadzeniu go zarządzeniem Dyrektora Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi,
w terminie, określonym w tym zarządzeniu.
§ 30. 1. Częścią Regulaminu Porządkowego w Bursie Szkół Artystycznych w Łodzi, jako
uzupełnienie jego postanowień, są załączniki:
1) ramowy plan dnia;
2) karta obiegowa;
3) pisemne zezwolenie rodziców (prawnych opiekunów) upoważniające ich dziecko
do powrotu w godzinach późnonocnych lub spędzenia nocy poza Bursą;
4) upoważnienie rodziców (prawnych opiekunów) dla osoby odbierającej dziecko w ich
imieniu z Bursy.

