REGULAMIN
BURSY  SZKOLNEJ  W  LUBARTOWIE



I.	OBOWIĄZKI  MIESZKAŃCÓW  BURSY :

1.	Odnosić się z szacunkiem do dyrektora, wychowawców i innych pracowników bursy przestrzegając norm życia zbiorowego, wykonując aktualnie obowiązujące zarządzenia dyrektora bursy, Rady Pedagogicznej oraz ustalenia Samorządu Wychowanków Bursy Szkolnej.
2.	W terminie wywiązywać się ze wszystkich ustalonych opłat, tj. opłaty za czesne i wyżywienie do dnia 10 – ego każdego miesiąca ( wpłata po terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę ).
3.	Aktywnie uczestniczyć w pracach Samorządu Wychowanków Bursy, w zajęciach wybranych sekcji i kółek zainteresowań. Brać udział w pracach na rzecz bursy i otoczenia. Sumiennie realizować wyznaczony limit dyżurów.
4.	Szanować pracę wszystkich mieszkańców i pracowników bursy. Dbać o mienie bursy, informować o wszelkich uszkodzeniach. Koszt naprawy lub zakupu zniszczonego sprzętu z winy wychowanka pokrywają jego rodzice. 
5.	Przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki ubioru oraz porządku i czystości w pomieszczeniach i otoczeniu bursy. W bursie chodzić w miękkim obuwiu.
6.	Przypadki zachorowań i zwolnień lekarskich natychmiast zgłaszać wychowawcy.
7.	Przestrzegać przepisów B.H.P i P.POŻ., oszczędzać wodę i energię elektryczną, we właściwy sposób korzystać z urządzeń w pomieszczeniach sanitarnych, dbać o ich czystość.
8.	Dostosować się do rozkładu dnia w bursie.
9.	Opuszczać bursę na czas zajęć w szkole. Uzyskać zgodę wychowawcy na wyjazd do domu w ciągu tygodnia. Zanotować wyjazd w księdze wyjazdów.
10.	Racjonalnie wykorzystywać czas na naukę własną, zachowywać w tym czasie ciszę, pomagać słabszym w nauce. Pogłębiać swoją wiedzę poprzez czytanie książek i prasy oraz oglądanie wybranych programów telewizyjnych.
11.	Bezwzględnie przestrzegać zakazu picia alkoholu na terenie bursy i poza nią oraz palenia papierosów.
12.	Bezwzględnie przestrzegać zakazu posiadania , rozprowadzania i zażywania narkotyków.




II.	Prawa wychowanków bursy :

1.	Wychowankowie mają prawo do:
	 poszanowania godności osobistej i prywatności,
	korzystania z mieszkania i wyżywienia w bursie,
	wybierania Samorządu Wychowanków Bursy Szkolnej,
	korzystania  z pomocy i pośrednictwa RP w sprawach spornych i konfliktowych,
	uczestniczenia w pracach sekcji i kółek zainteresowań,
	korzystania  z wyposażenia bursy oraz różnych rozrywek kulturalnych organizowanych w bursie,
	przyjmowania  gości zgodnie z zasadami obowiązującymi w placówce,
	opuszczania  bursy w czasie wolnym po uzyskaniu zgody wychowawcy, nie dłużej niż do godz. 20-ej w okresie zimowym i do godz. 21-ej w okresie letnim,
	zgłaszania wniosków  dotyczących  poprawy funkcjonowania bursy,
	 korzystania  z konsultacji przedmiotowych wychowawców i pomocy koleżeńskiej w nauce,
	 Złożenia  w depozycie, u Dyrektora placówki, pieniędzy  lub przedmiotów  wartościowych.


III.	 Nagrody :

1.	Pochwała indywidualna udzielona przez wychowawcę lub dyrektora bursy.
2.	Pochwała dyrektora lub wychowawcy wobec mieszkańców bursy.
3.	Wystosowanie listu pochwalnego do rodziców.
4.	Nagroda  rzeczowa przyznawana decyzją Rady Pedagogicznej.

IV.	Kary :

1.	Nagana wychowawcy grupy z zapisem w zeszycie uwag.
2.	Nagana z ostrzeżeniem udzielona przez dyrektora .
3.	Pobyt warunkowy w placówce z określenie listy warunków.
4.	 Decyzja Rady Pedagogicznej o skreśleniu wychowanka z listy mieszkańców bursy.






 

