Bursa Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie

Załącznik do Zarządzenia 9/2018 Dyrektora BSA

REGULAMIN BURSY
Regulamin Bursy jest zbiorem przepisów wewnętrznych obowiązujących wszystkich
wychowanków
§1
1. Do bursy przyjmowane są dzieci i młodzież, od 9 roku życia, zamieszkujący na stałe
poza Warszawą.
2. Wychowankowie mogą zamieszkiwać w bursie do czasu ukończenia 19 roku życia lub
zakończenia nauki w szkole artystycznej z pionem ogólnokształcącym.
3. Szczegółowe zasady przyjmowania do placówki określa Regulamin Przyjęć
Wychowanków do Bursy Szkolnictwa Artystycznego.
§2
1. Wychowankowie, którzy nie ukończyli 13 lat mogą przebywać poza bursą tylko pod
opieką wychowawcy.
2. Każde wyjście z bursy – poza wyjściem na zajęcia szkolne - musi być osobiście
zgłoszone i odnotowane w „zeszycie wyjść”.
3. Każdy wyjazd z bursy musi być osobiście zgłoszony i zarejestrowany w „zeszycie
wyjazdów” przechowywanym na portierni.
4. Każdy wypis w zeszycie wyjazdów niezgodny z faktycznym miejscem pobytu
wychowanka podlega karze dyscyplinarnej, aż do skreślenia z listy wychowanków.
5. Najpóźniejszą porą wyjścia z bursy jest godz. 2030.
6. Najpóźniejszą porą powrotu do bursy jest godz. 2200.
7. Każde wyjście z bursy po godz. 2030 lub powrót po 2200 do bursy wymaga wyrażenia
akceptacji rodziców. W sytuacjach wyjątkowych wyjście jest możliwe po uzgodnieniu z
wychowawcą.
8. Wychowanek ma obowiązek zgłoszenia się do dyżurującego wychowawcy po
każdorazowym przyjeździe lub powrocie do bursy po godzinie 2200.
9. Odstępstwo od regulaminowej pory powrotu do bursy lub nocowania poza bursą
– wychowanków niepełnoletnich - może nastąpić po dostarczeniu oświadczenia
rodziców/opiekunów prawnych (patrz druk – załącznik nr 1) uwzględniających
następujące szczegółowe informacje:
- godzina powrotu,
- powód,
- wypełnienie deklaracji odpowiedzialności,
- miejsce ewentualnego nocowania,
- okres ważności wyrażenia zgody.
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10. Odstępstwo od regulaminowej pory powrotu do bursy lub nocowania poza bursą wychowanków pełnoletnich - może nastąpić po dostarczeniu przez nich
każdorazowo pisemnego oświadczenia – za wiedzą rodziców/opiekunów prawnych
(patrz druk – załącznik nr 2) - uwzględniającego następujące szczegółowe informacje:
- powód,
- godzina powrotu,
- miejsce ewentualnego nocowania.
11. Odstępstwo od regulaminowej pory powrotu do bursy – na podstawie oświadczeń
– o których mowa w pkt 9 i 10 może nastąpić najpóźniej do godziny 2400.
12. W razie niestosowania się wychowanków do powrotu do godziny 2400 zostanie wszczęte
postępowanie dyscyplinarne.
13. Zaleca się wychowankom w wieku 13 – 15 lat skorzystanie z prawa opieki
wychowawczej w drodze powrotnej do bursy w późnych godzinach wieczornych
z : prób, koncertów, wycieczek, itp.
§3
1. Wychowankowie mają obowiązek systematycznego wywiązywania się z
realizacji obowiązku nauki.
2. O nieobecności w szkole i jej przyczynach powinien być poinformowany dyżurujący
wychowawca bursy.
3. Wychowankowie pozostający w domu w dniach zajęć szkolnych powinni
powiadamiać niezwłocznie bursę o przyczynach pobytu w domu i terminie
powrotu do bursy.
4.Obowiązkiem chorego wychowanka przebywającego w bursie jest niezwłoczne
zgłoszenie swojej dolegliwości wychowawcy.
5. Osoby przewlekle chore lub ich opiekunowie zgłaszają wychowawcy konieczność
zażywania leków zalecanych przez lekarza,
6. Zakazuje się udostępniania osobistych leków i innych preparatów medycznych innym
wychowankom.
§4
1. Wychowankowie wywiązują się z wszystkich obowiązków zapisanych w
Statucie Bursy Szkolnictwa Artystycznego w §10 pkt 2.
2. Niewypełnianie obowiązków przez wychowanka wymienionych w tym paragrafie
skutkować będzie poważnymi konsekwencjami.
3.Wychowankowie stosują się do zakazów wymienionych w Statucie Bursy Szkolnictwa
Artystycznego w §11.
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§5
1. W pokoju można uczyć się do późnych godzin nocnych pod warunkiem korzystania z
punktowego oświetlenia i zachowania ciszy.
2. Gra na instrumentach we wszystkich pomieszczeniach bursy dozwolona jest
do godz. 2145.
3. Pokoje w „strefie ciszy” przeznaczone są wyłącznie do indywidualnej,
cichej nauki do godz. 2400 . Dłuższy pobyt w tych pokojach wymaga uzgodnienia z
wychowawcą. W pokojach tych zabrania się spożywania posiłków, prowadzenia spotkań
towarzyskich, głośnych rozmów oraz gry na instrumentach.
4. Zasady korzystania z pracowni komputerowej określa odrębny regulamin.
§6
1. Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnosić na dany miesiąc („z góry”) do
dnia 10-tego każdego miesiąca.
2. W uzasadnionych przypadkach opłata za zakwaterowanie może być obniżona przez
organ prowadzący placówkę, na wniosek rodziców /opiekunów lub wychowanka
pełnoletniego (poparty dokumentami) i złożony na ręce dyrektora bursy.
3. Śniadania i kolacje serwowane w formie „szwedzkiego stołu” są obowiązkowe i dotyczą
wszystkich wychowanków.
Opłaty za te posiłki naliczane są od wszystkich wychowanków od pierwszego dnia danego
miesiąca..
4. Zwrot opłaty za wyżywienie może nastąpić w uzasadnionych przypadkach po uprzednim
zgłoszeniu najpóźniej w dniu poprzedzającym do godziny 930.
§7
1. Miejscem spożywania wydawanych przez kuchnię posiłków jest wyłącznie stołówka.
Zabrania się korzystania ze stołówki w okryciach wierzchnich.
2. Zabrania się wynoszenia naczyń ze stołówki, i spożywania w pokojach posiłków
serwowanych przez stołówkę bursy. Wyjątek stanowią wychowankowie chorzy.
3. Dla wychowanków wracających z zajęć w godzinach późniejszych posiłki mogą być
przechowywane w kuchni po wcześniejszym zgłoszeniu.
4. W stołówce obowiązuje samoobsługa.
5. Wychowankowie mogą korzystać z wyposażenia kuchni na III piętrze, pod warunkiem
zachowania środków ostrożności i pozostawienia jej w stanie uporządkowanym.
6. Żywność własną należy przechowywać w lodówce w kuchni na III piętrze, a produkty
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suche we własnych szafkach.
7. Należy zadbać o dobry stan produktów spożywczych przechowywanych w pokojach i
innych pomieszczeniach.
8. Żywność przechowywana w lodówce na III piętrze i w pokojach będzie systematycznie
kontrolowana przez wychowawcę, a produkty wątpliwej jakości wyrzucane.
9. Zakazuje się wystawiania słoików, pojemników, itp. oraz żywności w torebkach na
zewnętrznych parapetach budynku bursy .
§8
1. Wychowankowie zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w swoich pokojach
oraz innych pomieszczeniach bursy. Odpowiedzialność za stan czystości w
pomieszczeniach ogólnego użytkowania spoczywa na wychowankach.
2. Wychowankowie dbają o czystość w pokojach i w przydzielonych na korytarzu szafkach
osobistych. Utrzymanie pomieszczeń w czystości polega na sprzątaniu każdego dnia na
bieżąco pokoi, wietrzeniu pomieszczeń, oraz na usuwania śmieci zgodnie z przyjętymi w
bursie zasadami segregacji.
3. Zasady segregacji śmieci polegają na tym, że - do kolorowych pojemników postawionych
w toaletach na każdym piętrze- wkładamy:
- do pojemnika żółtego zgnieciony plastik,
- do pojemnika niebieskiego – papier.
Szkło wrzucamy do pojemnika zielonego, znajdującego się na parterze.
Pozostałe odpady należy wkładać do worka w koszu na śmieci w każdym pokoju, który
należy wyrzucić do odpowiedniego śmietnika na zewnątrz bursy. Śmieci muszą być
usuwane każdego dnia.
4. Stan porządku i czystości w pokojach i szafkach na korytarzu podlega ocenie w ramach
konkursu czystości.
5. Szafki zewnętrzne są przeznaczone na okrycia zewnętrzne i buty. Butów nie należy
zostawiać przed drzwiami.
6. Ścierki i środki czystości wychowankowie otrzymuje od wychowawcy odpowiedzialnego
za konkurs czystości i przechowuje je we właściwy sposób w pokojach.
7. Pozostawienie śmieci przed kilkudniowym wyjazdem przez wszystkich zamieszkujących
pokój będzie skutkowało punktami karnymi w konkursie czystości za każdy dzień
nieobecności (-12 punktów za każdy dzień).
8. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się przechowywania na szafach wewnętrznych i
zewnętrznych pustych walizek, pudeł i innych dużych przedmiotów. Wyżej wymienione
rzeczy muszą być składowane w magazynie lub schowku na IV piętrze.
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9. Bursa zapewnia bieliznę pościelową. Powleczenie pościeli jest zmieniane co trzy tygodnie.
Zabrania się spania w pościeli bez powleczenia i używania pościeli własnej (wyjątkiem
jest alergia poświadczona przez lekarza). Wychowankowie mają obowiązek przygotować
pościel do zmiany.
§9
1. W sposób zgodny z przeznaczeniem należy korzystać z urządzeń sanitarnych i WC,
pozostawiając je w czystości dla innych współmieszkańców. Zabrania się wylewania
fusów po herbacie i kawie do umywalek, zmywania dużych naczyń (garnki, sitka, talerze)
w pokojach, składowania brudnych naczyń w szafkach.
2. Wychowankowie mogą korzystać z pomieszczeń pralni do godz. 2130. Do suszenia służą
suszarki w wyznaczonych miejscach na korytarzach i w toaletach. Zabrania się
wynoszenia suszarek do pokoi.
3. Do utrzymania higieny osobistej służą natryski. Po każdorazowym korzystaniu z natrysku
należy zostawić kabinę w czystości, np. spłukać mydło, zebrać włosy z sitka..
4. Wychowankowie mogą mieć wpływ na wystrój swego pokoju i korytarzy. Mogą
aranżować ich wnętrza wg własnych upodobań pod warunkiem, że pokój pozostanie w
takim stanie, w jakim był oddany do użytku. Dewastacja może pociągnąć za sobą
odpowiedzialność materialną. Wychowanków obowiązuje zakaz przestawiania ciężkich
mebli (np. szaf, tapczanów, pianin, regałów) oraz klejenia plakatów lub innych dekoracji
do ścian (służą do tego tablice korkowe), oklejania drzwi od strony zewnętrznej.
§10
1. Zabrania się wychowankom, pod groźbą sankcji określonych w statucie bursy (włącznie
z natychmiastowym skreśleniem z listy wychowanków), na terenie bursy spożywania
jakichkolwiek napojów alkoholowych, palenia tytoniu i zażywania narkotyków lub
innych środków o podobnym działaniu.
2. Zabrania się wychowankom, pod groźbą sankcji określonych w statucie bursy (włącznie
z natychmiastowym skreśleniem z listy wychowanków), przebywania na terenie bursy
pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
3. Zabrania się wychowankom, pod groźbą sankcji określonych w statucie bursy (włącznie
z natychmiastowym skreśleniem z listy wychowanków), posiadania na terenie bursy
napojów alkoholowych i środków odurzających.
4. W przypadku podejrzenia, że wychowanek jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub
środków o podobnym działaniu, wychowawca pełniący dyżur jest zobowiązany do
niezwłocznego wezwania na teren bursy Policji celem sprawdzenia ww. podejrzenia.
5. Wychowanek , co do którego zaistniało podejrzenie, że znajduje się pod wpływem
alkoholu, może dobrowolnie poddać się sprawdzeniu z użyciem znajdujących się na
wyposażeniu bursy pasków testowych Alkohol-Screen Saliva Test do stwierdzenia
zawartości alkoholu w ślinie. Dalsze postępowanie zgodnie z obowiązującymi w placówce
procedurami.
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6. Wychowanek , co do którego zaistniało podejrzenie, że znajduje się pod wpływem
narkotyków lub środków o podobnym działaniu może dobrowolnie poddać się
sprawdzeniu z użyciem znajdujących się na wyposażeniu bursy pasków testowych Drug Screen AMP50 do stwierdzenia zawartości środków odurzających w ślinie. Dalsze
postępowanie zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami.
§11
1. Zabrania się przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych (wyjątek stanowią rodzice).
2. Odwiedziny rodziców/ opiekunów prawnych mogą odbywać się w godzinach 1100 – 2100,
każdorazowo za wiedzą wychowawcy. W innej porze – w wyjątkowych sytuacjach – za
zgodą wychowawcy.
3. Wszyscy goście – poza rodzicami - odwiedzający wychowanków bursy mają obowiązek
zgłoszenia się do portierni i oczekiwania na odwiedzaną osobę.
4. Spotkania z gośćmi, po uzyskaniu zgody od dyżurującego wychowawcy, powinny
odbywać się w świetlicy lub klubie o ile nie są one zajęta na inne cele.
§12
1. Zabrania się wzajemnego odwiedzania w pokojach wychowanków w godzinach:
- 2200 – 600 cisza nocna,
- 600 – 900 (czas prywatny) z wyjątkiem sytuacji szczególnych za zgodą dyżurującego
wychowawcy.
2. Przebywanie wychowanków w nie swoich pokojach jest dozwolone jedynie w godzinach
900 - 2200.
3. Łóżka w pokoju wychowanków służą wyłącznie do ich osobistego użytkowania.
§13
1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 2200 do 600.
2. Cisza nocna oznacza w szczególności zaprzestanie głośnego rozmawiania, wzajemnego
odwiedzania się, prania i tym podobnych czynności zakłócających spokój.

3. Wymaga się od wychowanków, aby w godzinach ciszy nocnej był wyciszony sprzęt
elektroniczny, a górne światło może być włączone po uzgodnieniu z współmieszkańcami
pokoju.
4. Wyjątkowo w piątki i w soboty wychowankowie mogą oglądać telewizję, przebywać
gościnnie w innych pokojach do godz. 2330, po uprzednim zgłoszeniu do dyżurującego
wychowawcy, pod warunkiem, że zachowują się cicho. Dla wychowanków młodszych
(9 – 13 lat) cisza nocna od godz. 2200 do 600 obowiązuje także w piątki i soboty.
5. Czas korzystania z pracowni komputerowej jest ograniczony wyłącznie do godz. 2200.
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§14
1. Ze względu na zasady współżycia społecznego, dobro innych mieszkańców oraz
ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom zakazuje
utrzymywania kontaktów intymnych na terenie bursy.

się

2. Korzystanie z pokoi wychowanków powinno odbywać się w sposób nieuciążliwy i
komfortowy dla innych współmieszkańców (nie można zmieniać funkcji pomieszczeń).
3. Korzystanie z „przestrzeni” wspólnej nie może być uciążliwe dla innych mieszkańców
bursy i ograniczać ich praw.
§15
Wychowankowie nie mogą od wewnątrz zamykać się w pokojach i pozostawiać klucza w
zamku. Klucze od pokoju w czasie nieobecności mieszkańców znajdują się na portierni.
Wskazane jest zamykanie pokoi z uwagi na cenny sprzęt znajdujący się wewnątrz.
§16
1. Wychowankowie obowiązani są szanować mienie współmieszkańców, swoje i bursy oraz
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami korzystać z urządzeń wyposażenia placówki.
2. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia elektroniczne i inne wartościowe rzeczy
stanowiące własność wychowanków i niewłaściwie zabezpieczone.
§17
1. Wychowankowie bursy mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, co obejmuje
także zakaz używania prywatnego sprzętu grzewczego w pokojach oraz innego sprzętu
elektrycznego poza dozwolonym.
2. W pokoju wychowanków dopuszcza się używanie jednego urządzenia elektrycznego o
mocy większej niż 1000W (np. czajnik elektryczny).
3. Zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy używaniu kuchenki
elektrycznej, żelazek, pralek i suszarki elektrycznej .
4. Na terenie bursy obowiązuje zakaz używania otwartego ognia np. świeczek, kadzideł,
zakaz pozostawiania bez dozoru świecących się lampek w pokojach i „strefie ciszy”,
zakaz pozostawiania ładowarek i zasilaczy włączonych jedynie do sieci, a nie
podłączonych do sprzętu.
§18
Wychowanek przed opuszczeniem placówki rozlicza się z bursą z powierzonego mu do
użytkowania mienia bursy.
§19
1. Nagrody i kary są udzielane wychowankom zgodnie z zapisami w statucie bursy.
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2. Samorząd ma prawo udzielenia poręczenia za ukaranego wychowanka. W takim
przypadku kara może zostać czasowo zawieszona.

Regulamin Bursy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 21.06.2018r.
Regulamin Bursy został wprowadzony Zarządzenie Dyrektora Nr 9/2018 z dnia 2.07.2018r.

Dyrektor BSA
Halina Przybylska
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