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REGULAMIN BURSY DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ 

PROWADZONEJ PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA 

ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W CIESZYNIE 

 

I. Informacje ogólne 

1. Bursa jest placówką oświatową i podlega Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

2. Bursa jest placówką katolicką. Działania wychowawcze są oparte na chrześcijańskim systemie 

wartości, a praktyki religijne traktowane są jako podstawa rozwoju osobistego. 

3. Podstawą przyjęcia do Bursy jest kompletność złożonych dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna, 

 a następnie pisemna akceptacja niniejszego regulaminu. 

4. Niniejszy Regulamin jest owocem wieloletniego doświadczenia naszej placówki. Jego celem jest 

uczynienie, aby Bursa była drugim domem dla jej mieszkanek, w którym wszystkie mają 

sprawiedliwie przydzielone prawa i obowiązki. 

 

II. Plan dnia 

Pobudka indywidualna 

6.15 – 9.00 śniadanie  

   zajęcia w szkole i nauka własna 

17.00  pobyt w bursie – nauka obowiązkowa 

18.45   wspólna kolacja 

20.00   zajęcia wychowawcze lub zajęcia własne, nauka i toaleta wieczorna 

22.00 – 6.00 cisza nocna 
 

III.   Zaplanowane wydarzenia formacyjne 

Na każdy rok szkolny w Bursie ustala się kalendarz uroczystości, spotkań o charakterze formacyjnym 

 i wychowawczym oraz wydarzeń okolicznościowych:   

- wspólna Eucharystia raz w miesiącu oraz Adoracje Najświętszego Sakramentu, jeśli 23 dzień miesiąca 

wypada od poniedziałku do czwartku 

- świętowanie urodzin raz w miesiącu 

- spotkania organizacyjne i formacyjne, wychowawcze, 

Udział w powyższych spotkaniach jest obowiązkowy. Należy wcześniej zgłosić wychowawcy swoją 

nieobecność na danych wydarzeniach jeśli dotyczy ona ważnych powodów. Takie sytuacje nie mogą 

często się powtarzać. 
 

IV.   Prawa Mieszkanki Bursy 

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. Komunikowania się z osobami Ci bliskimi; 

3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym; 

4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, przy problemach  

w nauce i w każdej innej trudnej sytuacji; 

5. Dobrych warunków do nauki; 

6. Rozwijania zainteresowań i zdolności; 

7. Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w Bursie oraz –  

w porozumieniu z Rodzicami i Wychowawcą – w innych zajęciach prowadzonych przez placówki  

i organizacje środowiskowe; 
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8. Korzystania z pomieszczeń placówki, sprzętu i środków dydaktycznych na określonych zasadach; 

9. Reprezentowania Bursy w różnych okolicznościach; 

10. Wyrażania swoich opinii z zachowaniem szacunku dla poglądów innych osób; 

11. Potrzebnej Ci opieki duszpasterskiej i pogłębienia życia religijnego; 

12. Ścisłej dyskrecji w Twoich sprawach osobistych i rodzinnych. 
 

V. Przepisy szczegółowe 

1. Wychowawcy sprawują opiekę nad Mieszkankami Bursy od niedzieli godz. 20.00 

 do piątku do godz. 16.00.   

2. Mieszkanki uczestniczą we wszystkich zajęciach szkolnych i solidnie przygotowują się do lekcji. 

3. Na początku roku szkolnego Mieszkanki dają wychowawczyniom plan lekcji i zgłaszają wszystkie 

dodatkowe zajęcia pozaszkolne uzgodnione wcześniej z rodzicami/opiekunami prawnymi  

i potwierdzone przez nich na piśmie. Pod koniec semestru Mieszkanki dają do wglądu wychowawcy 

swoje oceny. 

4. W sytuacji złego samopoczucia Mieszkanka zgłasza to wychowawczyniom, również  

w nocy. Decyzję o pozostaniu córki w Bursie z powodu złego samopoczucia/choroby podejmują 

rodzice/opiekunowie i informują Siostrę Dyrektor telefonicznie lub smsem. 

5. W przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy w razie choroby, wychowawczyni doraźnie może 

podać tylko te leki, które są dostępne bez recepty (dotyczy to bólu głowy, gardła i przeziębienia). 

Rodzice/opiekunowie udzielają informacji o stanie zdrowia córki. 

6. W trosce o zdrowie własne i innych osób Mieszkanka jest zobowiązana do opuszczenia Bursy na czas 

choroby. ( w czasie epidemii obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa- uchyla się pkt 4 i 5 ) 

7. Cisza nocna polega na tym, że: 

- już nie rozmawiam 

- nie korzystam z prysznica oraz suszarek 

- nie korzystam z kuchenki 

- nie korzystam z tv, komputerów na uczelni, nie słucham muzyki na komórce 

- nie przebywam w pokojach koleżanek 

- zachowuję się tak, aby nikomu nie przeszkadzać w odpoczynku 

8. W godzinach ciszy nocnej mogę się uczyć przy lampce jeżeli to nie przeszkadza koleżance w pokoju. 

9. Rozwijamy w sobie i w innych roztropność w korzystaniu ze środków masowego  przekazu; używamy 

ich mądrze i w sposób twórczy; z sali komputerowej oraz WiFi można korzystać tylko od 6:00  

do 22:00.  

10. Pracownia komputerowa służy tylko do celów edukacyjnych. A sala fitness do celów sportowych. 

11. Każda mieszkanka ma prawo wyjść z Bursy: 

- do godz. 17.00; 

- od 1 czerwca do zakończenia roku szkolnego do godz.18.45 – tj. do kolacji; 

- dziewczęta, które ukończyły osiemnasty rok życia mogą przebywać poza Bursą  

do godz. 18.45 przez cały rok. Po 18.45 rodzic/ opiekun prawny musi smsowo wyrazić zgodę na pobyt 

córki poza bursą oraz określić godzinę powrotu do bursy. Po przyjściu należy zgłosić swój powrót 

 u wychowawcy. 

12. Wszystkie mieszkanki swoje wyjścia i powroty obowiązkowo odnotowują w zeszycie wyjść, jeśli te 

mają miejsce po godzinie 17.00. 

13. W celu bezpieczeństwa został wprowadzony czytnik kart na którym po odbiciu karty widnieje 

informacja  o miejscu pobytu mieszkanki czy jest to bursa, szkoła, miasto, dom, inne. Nie zwalnia to 

z wpisywania swojej nieobecności w bursie w zeszycie wyjść (który znajduje się na głównym 

korytarzu) po godzinie 17.00 bądź też wyjazdu do domu. W przypadku zgubienia karty przez 

mieszkankę Bursy zostanie ona obciążona kwotą 20 zł pobraną z opłaty amortyzacyjnej. 
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14. O każdym wyjeździe do domu w ciągu tygodnia, innych wyjazdach, a także nieobecności w Bursie w 

nocy, informują nas rodzice/opiekunowie prawni pisemnie, lub w sytuacjach niespodziewanych 

telefonicznie bądź smsem. 

15. Jeśli zdarzy się wyjątkowa sytuacja pozostania na weekend w Bursie rodzice/opiekunowie mają 

obowiązek wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Siostrą Dyrektor. Za wychowankę pozostającą na 

weekend w Bursie odpowiadają rodzice/opiekunowie. Wychowanka żywi się we własnym zakresie i 

uiszcza dodatkową opłatę.  

16. Na teren Bursy można wprowadzić tylko rodziców/opiekunów prawnych i rodzeństwo. Inne osoby 

przyjmowane są na jadalni lub w szatni. Na czas pandemii obowiązują przepisy zawarte w procedurach 

bezpieczeństwa w okresie pandemii  covid 19, w tym całkowity zakaz odwiedzin.  

17. Obowiązuje przestrzeganie regulaminu korzystania z pokoju i innych pomieszczeń określonych  

w oddzielnych dokumentach. 

18. Na terenie Bursy chodzimy w domowym obuwiu natomiast obuwie, które służy  

do chodzenia na zewnątrz należy przechowywać w szafce w szatni, a nie w pokojach.  

19. Korzystamy z własnej pościeli, lampki na biurko, kubka i łyżeczki. 

20. Ze względu na dobro każdej Mieszkanki Bursy, przestrzegamy przepisów BHP. 

21. Wszelkie koszty, wynikające z niezachowania zasad zawartych w dokumentach wewnętrznych 

Bursy (zasady korzystania z pokoju i innych pomieszczeń) lub z lekkomyślności, ponosi osoba, która 

wyrządziła szkodę lub wszystkie mieszkanki pokoju. 

22. Za wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego nakładana jest kara finansowa. Sprawczyni 

zdarzenia pokrywa koszty przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej.  

W sytuacji ukrywania winowajczyni, koszty ponoszą wszystkie mieszkanki Bursy.  

23. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej karę finansową nałożoną  

za rażący bałagan ponoszą Mieszkanki danego pomieszczenia. 

24. Odpłatność za pobyt Mieszkanki w Bursie dokonujemy do 10-go dnia każdego miesiąca. 

Nieuregulowanie odpłatności za dwa miesiące powoduje skreślenie wychowanki z listy mieszkanek 

Bursy. W razie nieuregulowanie odpłatności mimo wielokrotnych upomnień Bursa ma prawo 

skierować sprawę do Sądu. 

25. Wpłata wpisowego w wysokości 100 zł ma miejsce na początku każdego roku szkolnego. Powyższa 

kwota jest na zniszczenia spowodowane przez bursantki, jak również za rażący bałagan w pokoju, 

który powoduje niszczenie np. ścian, łóżek, mebli. Kwota zostanie  zwrócona bursantce na koniec roku 

w przypadku gdy nie stwierdzi się zniszczeń w pokoju. Porządek w pokoju jest utrzymywany przez 

cały rok, a także dbałość  o miejsca wspólnego użytku np. kuchenkę, świetlicę, uczelnię, jadalnię, 

szatnię, łazienki, a w czasie opuszczenia pokoju na koniec roku  pozostaje on w nienagannym 

porządku. 

26. W sytuacji zagrożenia epidemicznego stosujemy się do restrykcji sanitarnych oraz rekomendacji 

Ministerstwa Oświaty. W razie całkowitego  odwołania zajęć w szkole i nauki zdalnej w domu czesne 

za Bursę zostaje obniżone o czym rodziców powiadamia Dyrektor Bursy. 

27. W przypadku decyzji własnej o wyprowadzeniu się z Bursy w trakcie roku szkolnego 

rodzice/opiekunowie prawni podają informację Siostrze Dyrektor przynajmniej na 30 dni (miesiąc) 

przed opuszczeniem Bursy. W przeciwnym razie będą ponosili koszty za kolejny miesiąc (nie 

dotyczy wydarzeń losowych).  

28. Mieszkanki na początku roku otrzymują kod do drzwi wejściowych do bursy. W celu bezpieczeństwa 

nie udostępniamy go osobom spoza bursy.  

29. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za mienie materialne Mieszkanek.   

30. W ramach przygotowania do życia Mieszkanki podejmują dyżury przygotowania kolacji  

 i co tygodniowego sprzątania pomieszczeń wspólnego użytku. Wypełniony dyżur zgłaszamy 
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wychowawcy, który robi parafkę na karcie dyżurów. Nie wypełniony dyżur zostaje przesunięty 

 o kolejny tydzień.  

31. Mieszkanka Bursy zachowuje się godnie, jej postawa i ubiór jest skromny.                                

Powinna sumiennie wypełniać polecone dyżury i obowiązki. Na spotkania i kolacje ubieramy się 

adekwatnie do sytuacji (nie w szlafrokach, piżamie, kocach itp.) 

32. Wszystkie czujemy się odpowiedzialne za budowanie jedności w naszej wspólnocie, staramy się być 

dla siebie nawzajem życzliwe, wyrozumiałe, szczere, wychodzące naprzeciw z pomocą. 

33. Czas spędzony w Bursie służy rozwojowi duchowemu i intelektualnemu ucząc właściwego 

wykorzystania czasu.  

34. Wszystkie propozycje spotkań, tematów zajęć i uwagi, a także usterki należy zgłaszać Siostrze 

Dyrektor i Wychowawczyniom. 
 

VI. Nagrody i kary 

1. Za przykładne przestrzeganie regulaminu, wzorowe zachowanie i aktywny udział  

w życiu bursy Mieszkanka może być wyróżniona:     

a) pochwałą Wychowawcy wobec grupy; 

b) pochwałą Siostry Dyrektor Bursy wobec grupy; 

c) listem gratulacyjnym do Rodziców; 

d) nagrodą rzeczową. 

2. Konsekwencją nieprzestrzegania Regulaminu będzie: 

a) indywidualna rozmowa i upomnienie 

b) wykonanie pracy wyznaczonej przez Siostrę Dyrektor lub Wychowawczynię na rzecz Bursy; 

c) inne działanie adekwatne do wagi naruszonych norm. 

d) kontakt z rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

3. Za rażące nieprzestrzeganie Regulaminu Bursy i ustalonych zasad, Mieszkanka może być ukarana: 

a) pisemnym upomnieniem lub naganą Siostry Dyrektor; 

b) powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych 

c) zawieszeniem prawa do przebywania w Bursie na określony czas (odpowiednio wcześniej  

są poinformowani o tym rodzice/opiekunowie prawni); 

d) skreśleniem z listy Mieszkanek w przypadku: 

- dystrybucji, używania lub przechowywania środków zmieniających świadomość – narkotyków, 

dopalaczy, alkoholu i innych substancji o tym charakterze (wiąże się to z natychmiastowym  

i bezwarunkowym skreśleniem z listy Mieszkanek wraz z informacją do szkoły macierzystej  

o wydaleniu Mieszkanki z Bursy), 

- propagowania treści pornograficznych, 

- rażącego naruszania zasad współżycia, Regulaminu Bursy, Statutu Bursy, 

- stałego demonstrowania lekceważącego stosunku do Personelu Bursy, 

- propagowaniu stylu życia sprzecznego z założeniami wychowawczymi Bursy, 

- stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa innych mieszkanek, 

- samowolnego opuszczania Bursy (bez zgody rodziców lub bez uzgodnienia rodziców/opiekunów 

prawnych z wychowawczyniami.) 

 

 

 

 

 

 

Cieszyn, 29.08.2022 


