STATUT BURSY SZKOLNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I POLICEALNYCH
IM. MIKOŁAJA
KOPERNIKA
W NOWYM TOMYŚLU

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1.1. Bursa Szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im.
Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu zwana dalej Bursą Szkolną w ZSOiP.
2. Adres Bursy : ulica Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl
3. Organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Bursą jest Wielkopolski
Kurator Oświaty.
5. Statutowa działalność Bursy Szkolnej jest finansowana przez organ
prowadzący.
6. Bursa może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych
form działalności statutowej z dobrowolnych wpłat rodziców, a także
dobrowolnej pomocy finansowej lokalnych przedsiębiorców.

2. CELE I ZADANIA
§2.1. Bursa Szkolna zapewnia opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki
poza miejscem stałego zamieszkania uczniom szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz
słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, w wieku do 24 lat.
2. W przypadku posiadania wolnych miejsc do bursy mogą być także
przyjęci studenci, jednak nie mogą oni przekroczyć 24 roku życia.
3. Bursa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
4. Bursa zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie, odpowiednie
warunki i pomoc w nauce, a także odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne,
stwarza wychowankom możliwość rozwijania zainteresowań, uczestnictwa w
kulturze, uprawianie sportu i turystyki.
5. Bursa współpracuje ze szkołami, do których uczęszczają
wychowankowie oraz z rodzicami wychowanków poprzez:
1) zorganizowanie przynajmniej raz w roku szkolnym zebrania z
rodzicami wychowanków,
2) rozmowy indywidualne i telefoniczne z rodzicami wychowanków,

3) rozmowy indywidualne i telefoniczne z nauczycielami wychowanków,
4) przekazywanie informacji pisemnej do szkoły o wyróżniającym
zachowaniu lub rażącym naruszeniu dyscypliny wychowanków.
6. W razie potrzeby Bursa współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
7. W Bursie działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji
wychowawczej wychowanków, który:
1) diagnozuje problemy wychowawcze wychowanków,
2) opracowuje plan wychowawczy na dany rok szkolny,
3) dokonuje okresowej analizy i oceny działań wychowawczych,
4) doskonali metody pracy wychowawczej.
8. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
1) Dyrektor ZSOiP jako przewodniczący zespołu,
2) Kierownik Bursy,
3) wychowawcy grup wychowawczych,
4) w miarę możliwości psycholog, pedagog i inni specjaliści.
9. Warunki pobytu w Bursie zapewniają wychowankom bezpieczeństwo
i zaspokojenie ich potrzeb, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami
i innymi przejawami patologii społecznej.
10. Działania wychowawcze i opiekuńcze oraz sposoby i czas ich realizacji
zawarte są w „Planie Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej Bursy Szkolnej ZSOiP
im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu na rok szkolny 2017/2018”.

3. ORGANIZACJA PRACY
§3.1. Organizacja pracy z wychowankami przewiduje otoczenie szczególną
opieką oraz pomoc w nauce wychowankom z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi. Pomoc ta może odbywać się we współpracy z pedagogami
szkolnymi i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
2. Bursa zapewnia bezpieczeństwo wychowankom poprzez:
1) całodobową opiekę sprawowaną przez wychowawców,
2) szkolenie pracowników Bursy w zakresie stosowania przepisów bhp
i p.poż,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na ogólnych spotkaniach z

wychowankami.
3. Bursa realizuje zadania przez cały rok szkolny przez 7 dni w tygodniu z
przerwą na okres ferii letnich i zimowych oraz w okresie Świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy.
4. Praca z młodzieżą jest realizowana w grupach wychowawczych, przy
czym liczba wychowanków w grupie nie może przekroczyć 35 osób,
1) czas pracy wychowawcy wynosi 30 godzin zegarowych tygodniowo,
2) opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca,
3) o przyjęciu do bursy decyduje Dyrektor ZSOiP im. Mikołaja
Kopernika w porozumieniu z Kierownikiem Bursy i Radą Pedagogiczną,
4) pierwszeństwo w przyjęciu do Bursy przysługuje:
a) uczniom mieszkającym w miejscowości, z której nie jest możliwy
codzienny dojazd do szkoły,
b) uczniom, którzy poprzednio mieszkali w Bursie,
c) wychowankom domów dziecka oraz dzieciom z rodzin
zastępczych,
d) uczniom w trudnej sytuacji materialnej.
5. Uczeń, któremu odmówiono przyjęcia do Bursy, ma prawo odwołania
się od negatywnej decyzji do Dyrektora ZSOiP.
6. Do rozstrzygnięcia odwołania Dyrektor powołuje komisję, w skład
której wchodzi Dyrektor Szkoły, Kierownik Bursy oraz przedstawiciel Rady
Pedagogicznej i przedstawiciel samorządu wychowanków.
7. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne i dalsze odwołanie nie
przysługuje.
8. Wychowanek może zostać usunięty z Bursy w przypadku rażącego
naruszenia obowiązków.
9. Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w Bursie wnoszą opłaty
do 15 dnia każdego miesiąca za:
1) posiłki w stołówce bursy równe wysokości kosztów surowca
przeznaczonego na wyżywienie,
2) zakwaterowanie w bursie w wysokości do 50% kosztu
utrzymania miejsca, do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników
i pochodnych od tych wynagrodzeń.
10. Jeżeli wychowanek z uzasadnionych powodów nie mógł

przebywać w bursie i powiadomił o niekorzystaniu z wyżywienia, opłaty należne
są w wysokości proporcjonalnej do faktycznego czasu pobytu.
§4.1. Wychowanek ma prawo do:
1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Bursie zapewniających
higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy,
2) korzystania z bezpłatnej pomocy w nauce świadczonej przez
wychowawców,
3) rozwijania zainteresowań,
4) współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw
bytowych,
5) uczestnictwa we wszystkich formach zajęć, organizowanych w czasie
wolnym,
6) wyjść z Bursy w czasie wolnym po wypisaniu się w zeszycie wyjść,
7) wnioskowania w sprawach związanych z zamieszkaniem,
wyżywieniem i spędzaniem wolnego czasu.
§5.1. Obowiązki wychowanków:
1) przestrzeganie statutu i wewnętrznego regulaminu Bursy,
2) rzetelnego wykorzystania czasu na naukę,
3) przestrzegania norm współżycia społecznego i poszanowania praw
innych,
4) przestrzegania zasad bhp i p.poż.,
5) wykazywanie troski o mienie i porządek w pomieszczeniach Bursy,
6) uczestniczenie w zebraniach i uroczystościach,
7) zapobiegania szkodliwym dla zdrowia nałogom.
2. Za wzorową postawę, przejawianie inicjatywy i aktywności wychowanek
może zostać nagrodzony, natomiast za naruszenie regulaminu Bursy może
zostać ukarany,
1) lista nagród: pochwała, nagroda rzeczowa,
2) lista kar: nagana, zawieszenie w prawach wychowanka, usunięcie z
Bursy,
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora
ZSOiP do skreślenia wychowanka z listy w przypadku:
1) rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego,
2) szkodliwego wpływu na pozostałych mieszkańców.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6.1. Statut Bursy Szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu został uchwalony i zatwierdzony na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2017r.
Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2017r.

