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REGULAMIN

Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu

ul. Trzemeska 2

Regulamin Bursy jest zbiorem przepisów wewnętrznych obowiązujących wszystkich wychowanków.

§1

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA BURSY

Do obowiązków wychowanka należy:

Systematyczne realizowanie opłat za pobyt i wyżywienie w Bursie w ustalonym terminie – do

10-go  dnia  każdego  miesiąca.  Opłaty  w  innym  terminie  są  możliwe  po  wcześniejszym

złożeniu podania do Dyrekcji PBSA.

I. PRZESTRZEGANIE USTALONEGO ROZKŁADU DNIA
1. Porządek dnia:

Pobudka  6:45

Śniadanie 6:45 – 8:30

Obiad: 13:30 – 17:00

Kolacja: 19:00 – 20:30

Zajęcia w grupach, nauka własna 19:00 – 21:00

Cisza nocna 22:00 – 6:30

2. Wychowanek ma  obowiązek uczęszczania  do szkoły,  nie  opuszczania  zajęć i  nie
spóźniania się na lekcje oraz osiągania pozytywnych wyników w nauce.

3. W dniach roboczych obowiązuje nauka własna/gra na instrumencie/ od godziny 16.30
do19.00. W tym czasie wychowanek:

4. nie może przebywać poza bursą bez wiedzy wychowawcy,
5. ma  obowiązek  poinformowania  wychowawcy  o  powtórnym  wyjściu  do  szkoły,

potrzebie skorzystania z biblioteki publicznej itp.
6. nieobecności  w  szkole  i  jej  przyczynach  powinni  być  informowani  wychowawcy

bursy.  Rodzice  wychowanków  pozostających  w  domu  w  dniach  zajęć  szkolnych
powinni  powiadamiać  niezwłocznie  bursę  o  przyczynach  nieobecności   i  terminie
powrotu do bursy.

7. Każdorazowe wyjście poza bursę należy zgłosić wychowawcy grupy i uzgodnić z nim
godzinę powrotu. Przy opuszczaniu bursy obowiązują ponadto następujące ustalenia:

8. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wracają do bursy do godziny 20:00,
9. Uczniowie liceum wracają do bursy do godziny 21:00,
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10. Studenci wracają do bursy do godziny 22:00,
11. W weekendy (piątki i soboty) młodzież pełnoletnia wraca do bursy do godziny 22.00,
12. W  przypadku  udziału  w  koncertach,  spektaklach  teatralnych  itp.,  dopuszcza  się

możliwość  późniejszego  powrotu  za  uprzednią  zgodą  wychowawcy  grupy  i  po
uprzednim dostarczeniu  zgody rodziców na piśmie.

13. W szczególnych przypadkach jest możliwy późniejszy powrót do bursy, uzgodniony
z wychowawcą na podstawie pisemnej zgody rodziców, którzy biorą za swoje dziecko
w tym czasie pełną odpowiedzialność, przy czym najpóźniejszą porą takiego powrotu
jest godzina 24.00. 

14. Obowiązkiem  chorego  wychowanka  przebywającego  w  bursie  jest  niezwłoczne
zgłoszenie swojej dolegliwości wychowawcy.

15. Wyjazdy wychowanków z bursy w czasie trwania zajęć szkolnych mogą mieć miejsce
wyłącznie na podstawie:

16. zgody rodziców (opiekunów prawnych),
17. zwolnienia lekarskiego.
18. Każdy  wyjazd  odnotowany  jest  w  zeszycie  wyjazdów,  z  podaniem daty,  godziny

i miejsca pobytu oraz terminu powrotu.
19. Powrót  z  domu  następuje  nie  później  niż  do  godziny  22.00,  jest  również

odnotowany w zeszycie wyjazdów.
20. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00.
21. W czasie trwania ciszy nocnej należy:
22. zaprzestać: gry na instrumentach, głośnego rozmawiania i odwiedzania innych osób,

prania i tym podobnych czynności zakłócających spokój,
23. wyłączyć odbiorniki radiowe i inne urządzenia mogące zakłócać ciszę,
24. wygasić światła górne w pokojach mieszkalnych,
25. oddać klucze z ćwiczeniówek i innych pomieszczeń do portierni.
26. Dłuższa  nauka  (po  godz.  22.00)  wymaga  każdorazowego  zgłaszania  wychowawcy

i może się odbywać w ćwiczeniówce.
27. Zmiana miejsca noclegu w bursie wymaga uprzedniej zgody wychowawcy grupy.
28. Nocowanie  poza  bursą  jest  zabronione.  W  wyjątkowych  sytuacjach,  po  pisemnej

zgodzie rodziców, może nastąpić zwolnienie od tego nakazu. (Przypadki rozpatrywane
będą indywidualnie).

29. Łóżka  w  ciągu  dnia  muszą  być  pościelone,  a  pościel  schowana  do  środka
tapczanu (wyjątek  stanowią  osoby  chore).  Zabrania  się  spania  w  pościeli  bez
powleczenia i bez prześcieradła. 

30. Pościel należy wymieniać systematycznie raz w miesiącu w magazynie (ostatnia środa
i czwartek miesiąca).

31. Obowiązkiem  osób  niepełnoletnich,  wymagających  szczególnego  żywienia  jest
dostarczenie zaświadczenia lekarskiego (diety) i zgody rodziców (wegetarianie).

II. PRZESTRZEGANIE ZASAD KULTURALNEGO ZACHOWANIA W

BURSIE

Mieszkaniec PBSA zobowiązany jest:
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1. Przestrzegać przepisów p.poż i BHP. W sytuacjach zagrożenia wychowanek powinien
postępować zgodnie z zasadami ewakuacji. W sytuacji  ogłoszenia ewakuacji każda
osoba  przebywająca  w  bursie  (  również  goście)   jest  zobowiązana  bezzwłocznie
opuścić budynek bursy.

2. Dbać o czystość i porządek zajmowanych pomieszczeń, pomieszczeń wspólnych oraz
higienę osobistą.

3. Przestrzegać  zakazu  używania  czajników,  grzejników,  żelazek  w  pomieszczeniach
mieszkalnych.

4. Dbać o stan powierzonego mienia (sprzęt, urządzenia sanitarne, oświetlenie).
5. Zamykać  puste  pokoje  i  klucze  oddawać  do  recepcji  po  uprzednim  wygaszeniu

świateł,  zakręceniu wody.
6. Przestrzegać zakazu używania otwartego ognia tj. świeczek, kadzideł, podgrzewaczy.

Zakaz  pozostawiania  bez  dozoru  świecących  lampek  w  pokojach  i  in.
pomieszczeniach, jak również ładowarek do telefonów komórkowych pozostawionych
włączonych jedynie do sieci.

7. W  stołówce  bursowej  obowiązuje  samoobsługa.  Mieszkańcy  są  zobowiązani  do
korzystania ze stołówki w ustalonych godzinach wydawania posiłków.

8. Nie wolno wynosić  naczyń  ze stołówki,  ani  spożywać  w pokojach podstawowych
posiłków (za wyjątkiem osób chorych)

9. Dla  młodzieży  wracającej  z  zajęć  w  godzinach  późniejszych  posiłki  są
przechowywane w lodówce w stołówce. Mieszkaniec nie ma prawa do odpisów w
sytuacji gdy zbyt późno lub wcale nie powiadomi o swojej nieobecności.

10. Indywidualne  posiłki  należy  przygotowywać  w  kuchniach  podręcznych  na
poszczególnych piętrach i tam też myć naczynia, a kuchnię utrzymywać w czystości.
Przechowywanie  własnej  żywności  w  lodówce  wymaga  starannego  opakowania
i  opisania  (  numer  pokoju,  data  ważności  lub  data  przywiezienia  z  domu).  Przed
wyjazdem  z  bursy  na  święta,  ferie  zimowe  i  wakacje  należy  opróżnić  lodówkę
z własnych produktów.

11. Młodzież może korzystać z pomieszczeń pralni do godziny 21.30. Nie wolno suszyć
w  pokojach  bielizny  i  garderoby.  Do  suszenia  służą  suszarki  umieszczone
w pomieszczeniach pralni.

12. W  uzasadnionych  przypadkach  –  przy  uwzględnieniu  możliwości  poszczególnych
wychowanków – wychowanek może wykonać zlecone prace społeczno – użytkowe na
terenie bursy.

III. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

1. Każdorazowy  fakt  opuszczenia  zajęć  lekcyjnych  wymaga  poinformowania
właściwego wychowawcy grupy.

2. Po uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami) ucznia wychowawca może usprawiedliwić
nieobecność ucznia w szkole.

3. Wychowanek  powinien  poinformować  właściwego  wychowawcę  o  wynikłych
trudnościach w nauce.

4. Obowiązkiem  mieszkańca  jest  utrzymywanie  w  należytym  porządku  własnych
książek, zeszytów i przyborów szkolnych.

5. Wychowanek ,  który zamierza uczestniczyć  w imprezach szkolnych (np.:  Karolek,
Studniówka)  jest  zobowiązany  do  poinformowania  wychowawcy  grupy  o  miejscu
i terminie imprezy oraz godzinie planowanego powrotu do bursy.

6. Wychowanek pełnoletni,  który zamierza  uczestniczyć  w krótkotrwałych  wyjazdach
(1-3 dni) organizowanych przez macierzystą  szkołę ( przesłuchania,  przeglądy itp.)
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jest  zobowiązany  dostarczyć  do  wychowawcy  pisemne  potwierdzenie  szkoły,
dotyczące terminu i miejsca planowanego wyjazdu.

7. W  przypadku  wyjazdu  wychowanka  nieletniego,  potwierdzenie  wyjazdu  powinno
zawierać  oświadczenie  opiekuna  wyjazdu  (organizatora),  że  bierze  na  siebie
odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia od jego wyjazdu do czasu powrotu do
bursy.

IV. UCZESTNICZENIE W PRACACH SAMORZĄDU BURSY

1. Udział w wyborach Samorządu Bursy. Udział w wolontariacie PBSA.
2. Sumienne wypełnianie powierzonych funkcji.
3. Zgłaszanie Samorządowi, wychowawcy, dyrekcji swoich postulatów, 

wniosków, spostrzeżeń dotyczących organizacji wszystkich dziedzin życia       
w bursie.

4. Udział w pracach organizowanych przez Samorząd Bursy.
5. Pomaganie osobom funkcyjnym w realizacji powierzonych im zadań.

V. INNE OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1. Kulturalne zachowanie w stosunku do wszystkich pracowników Bursy oraz koleżanek
2. i kolegów.
3. Reagowanie  na  niepokojące  zjawiska  oraz  zachowania,  dostrzeżone  na  terenie

Bursy  (kradzieże,  nieuczciwość,  wykorzystywanie  słabszych,  spożywanie
zabronionych używek).

4. Uczestniczenie w spotkaniach, zebraniach zwoływanych przez Dyrekcję PBSA.
5. Pozostawienie pokoju we wzorowym porządku przed wyjazdami do domu na dłuższe

weekendy, święta, ferie i wakacje. Przed wyprowadzeniem z Bursy należy rozliczyć
się kartą obiegową.

§2

PRAWA MIESZKAŃCA BURSY

Wychowankowie mają prawo do:

1. Informacji o bieżących sprawach Bursy.
2. Opieki medycznej oraz zasięgania porad u lekarza na terenie Bursy z zachowaniem

pełnej tajemnicy.
3. Rezygnacji  z zakwaterowania.  Rezygnację w trakcie roku szkolnego należy zgłosić

wychowawcy  7  dni  przed  planowanym  opuszczeniem  bursy.  W  przypadku
wychowanka nieletniego pisemną decyzję o rezygnacji z miejsca składają rodzice w
sekretariacie bursy.

4. Przyjmowania  w  tygodniu  gości  z  zewnątrz,  po  uzgodnieniu  z  wychowawcą,
w przedziale  czasowym 16.00 – 20.00 w małej  auli  (sala nr 14).  Dopuszcza  się
również  możliwość  przyjmowania  gości  we  własnym  pokoju,  ale  tylko  po
uzgodnieniu z wychowawcą.

5. W weekendy możliwe są odwiedziny wyłącznie za zgodą dyżurującego wychowawcy.
6. Odwiedziny odbywają się w auli nr 14, o innej opcji decyduje również dyżurujący

wychowawca.
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7. Przebywania w pokojach koleżanek i kolegów do godziny 21.00.
8. Udzielania  lub  korzystania  z  pomocy  koleżeńskiej  oraz  do  korzystania  z  pomocy

wychowawców przy odrabianiu zadań domowych do godziny 22.00.
9. Korzystania ze zbiorów biblioteki - trzy razy w tygodniu.
10. Oglądania programów telewizyjnych w dniach nauki szkolnej do godziny 22.00.
11. Korzystania  z  mini-siłowni  do  godziny 22.00,  wychowankowie  nieletni  korzystają

z mini-siłowni pod opieką wychowawcy.

§3

        ZAKAZY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się pod rygorem wydalenia z Bursy:

1. Wnoszenia,  posiadania i  spożywania alkoholu wszelkiego rodzaju, narkotyków

lub innych środków o podobnym działaniu;

2. Palenia tytoniu na całym terenie bursy;

3. Przyjmowania  gości  będących  pod  wpływem  alkoholu  lub  innych  środków

odurzających.  W  przypadku  podejrzenia,  że  wychowanek  jest  pod  wpływem

środków  psychoaktywnych  (alkoholu,  narkotyków  lub  innych  środków  o

podobnym  działaniu),  wychowawca  podejmuje  odpowiednie  do  sytuacji

procedury postępowania, z wezwaniem Policji włącznie.

4. Zabrania  się  mieszkańcom  pod  rygorem  wydalenia  z  PBSA  wykonywania

zabiegów  naruszających  ciągłość  tkanek  (  przekłuwanie  uszu  i  innych  części

ciała, wykonywanie tatuaży itp. ) na terenie bursy.

§4

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Mieszkańcy Bursy za sumienne wywiązywanie się ze swoich obowiązków mogą otrzymać:

1. Wyróżnienie  (pochwałę)  udzielone  przez  wychowawcę  grupy  z  jednoczesnym
odnotowaniem tego faktu w dzienniku spostrzeżeń wychowawcy,

2. Wyróżnienie  (pochwałę)  udzielone  przez  Dyrektora  Bursy  w  formie  listu
pochwalnego (dyplomu), skierowanego do rodziców (opiekunów) i szkoły,

3. Wyróżnienie Dyrektora Bursy w formie dyplomu lub przyznania nagrody rzeczowej
wobec mieszkańców Bursy.

§5
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          KARY

Mieszkaniec Bursy za nienależyte wywiązywanie się ze swoich obowiązków może otrzymać :

1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę grupy z jednoczesnym odnotowaniem tego
faktu  w Dzienniku raportów;

2. Naganę słowną udzieloną przez Dyrektora PBSA;
3. Naganę  z  ostrzeżeniem  udzieloną  przez  Dyrektora  PBSA  z  równoczesnym

zawiadomieniem rodziców (opiekunów) i szkoły;
4. Zawieszenie  w  prawach  mieszkańca  PBSA  z  równoczesnym  zawiadomieniem

rodziców (opiekunów) i szkoły;
5. Skreślenie z listy mieszkańca PBSA;
6. Wychowanek, który opuścił bursę z powodu rażącego łamania Regulamin Bursy

(wnoszenie, posiadanie, picie alkoholu, wnoszenie, posiadanie, zażywanie narkotyków
i  innych  środków  odurzających,  wnoszenie,  posiadanie  i  palenie  wyrobów
tytoniowych,  konflikt  z  prawem)  nie  może  ubiegać  się  o  przyjęcie  do  bursy
w danym roku szkolnym. W kolejnym roku szkolnym może być przyjęty do bursy
pod  warunkiem  uzyskania  pozytywnej  opinii  ze  szkoły,  opinii  z  innej  bursy
(internatu), na określonych warunkach  zawartych w kontrakcie.

UWAGI KOŃCOWE

1. Przykłady  pozytywnego  lub  negatywnego  zachowania  się  wychowanków  są
odnotowywane w Dzienniku Raportów.

2. Samorząd Bursy jest uprawniony do stosowania instytucji „poręczenia” w stosunku do
wychowanka, któremu grozi kara wydalenia z Bursy.

3. Spowodowanie  przez  wychowanka  zawinionej  szkody  (uszkodzenie  sprzętu  RTV,
urządzeń  sanitarnych,  wodno –  kanalizacyjnych,  oświetlenia  itp.)  pociąga  za  sobą
obciążenie materialne sprawców wynikłymi stratami.

4. Wychowawcy  i  inne  uprawnione  przez  Dyrekcję  osoby  mają  prawo  i  obowiązek
przeprowadzania  kontroli  pomieszczeń  Bursy w tym kontroli  porządku w szafach,
tapczanach, lodówkach.

5. Poza  Regulaminem każdego  mieszkańca  obowiązuje  Kodeks  Ucznia,  Statut  Bursy
oraz obowiązujące procedury i instrukcje.

                                                               Regulamin wchodzi w życie od 01.09.2018 r.


