STATUT BURSY SZKOŁ ŚnEnNICH
ZWIĄZKIJ MĘ SKIE J MŁ ODZIEZY
PRZEMYSŁOWE J I RZEMIE ŚrmC ZEJ
p. w. św.Stanisława Kostki
w krakowie
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STATUT BURSY SZKaŁ ŚnnnNrcHZwIĄZKU

pRZEMysŁowEJ

I

MĘSKIEJ MŁoDzInŻv
RZEMIEśr,Nrczn.r

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGOLNE
§1
l.

2,
J.

4.

5.

6,
7.

8.

9.

Organem ptowadzącym (Osobą prowadzącą) Bursę jestZwiązek Męskiej Młodzieży
Przemysłowej i Rzemieślniczej z siedzlbą w Krakowie, działający na mocy ustawy o
stosunku Państwa do Kościołakatolickiego w PRL z dnia17 maja 1989 r. (Dz.IJ. z
l989 r., w 29, poz. I54).
O sobowo śćprawną Związek uzyskał na po dstawie Rozporz
ądzenia Mini stra S zefa
Urzędu Rady Ministrów z dnia23 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 1990 r., m 3 1, poz. 188).
Zasady działalnościZwiązkuMęskiej MłodzieżyPrzemysłowej i Rzemieślniczej określa
Statut Związku,
Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej, jako kościelnaosoba
prawna, może prowadzió m. in. dziaŁalnośćzgodną z art. 20 i 39 wlw ustawy, w tym
bursy (art.39, pkt. 5).
Bursa podjęła dziil,alnośó 1 września 1995 r. na podstawie art.84, ustawy 1 ustawy o
systemie oświaty z dnia 7 wrzęśniaI99I (Dz, U . z I99I r., nr 95 , poz. 425 z
póżniejszymi zmianami). Została wpisana do ewidencji placówek i szkół
niepublicznych: Zaświadczęnie nr I3l95 Kuratora Oświatyw Krakowi e z dnia}4lipca
1995 roku w sprawie wpisu do ewidencji Bursy ZwiązkuMęskiej Młodzieży
Przemysłowej i Rzemieślniczej p.w. Św. Stanisława Kostki w Krakowie pod nr 110/95
orazZaŚwtadczenie nr 1106Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 stycznia2006 roku o
dokonaniu zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr
43209-I (zmtanawe wpisie ewidencji nosiła charakter zmiany nazw Bursy),
Bursa j est niepubliczną p lacówką o światowo -wychowaw czą przeznaczoną dla
rriodzieży męskiej, uczniów szkół licealnych, technicznychi zawodowych, uczących się
w Krakowi ę ) poza miej scem swoj ego stałego zarlieszkania.
Organ prowadzącv Bursę reprezentowany jest przez Prezesa Związku.
Organ prowadzący zapevłniaBursie, pomieszczenia lokalowe, obsługę finansową,
kadrową, prowadzi stołówkę dla wychowanków Bursy, zarządzainfrastrukturą Bursy i
wobec służb nadzorujących odpowiada za stan techniczny budynku, zgodnie z art. 5, ust.
7, pkt 1-4 i ust. 9 ustawy o systemie oświaty (Dr,!., cyt. jw.).
Nazwa Bursy pełnym brzmieniu to: Bursa Szkół Srednich ZwiązkuMęskiej Młodzieży
Przemysłowej i Rzemieślniczej pod wezwaniem św.Stanisława Kostki w Krakowie,
przy ulicy Skarbowej 4.
Ustalona nazwa uzywana jest w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej, napieczątkach
i stemplach:

Bursa szkół Średnich
Związku Męskiej MłodzieżyPrzemysłowej i Rzemieślniczej
p.w. św.Stanisława Kostki
ul. Skarbowa

l0.

4,3I-I2l KRAKOW

Moze byćużywana skrócona nazwaBursy w brzmieniu: Bursa Szkół Średnich

ZMMPiR.
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11.
12.

Siedzibą Bursy jest budynek własny ZwiązkuMęskiej MłodzieżyPrzemysłowej i
Rzemieślniczej w Krakowie przy ulicy Skarbowej 4.
Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kurator Oświatyw Krakowie w trybie art.
33 ustawy o systemie oświaty z dnia7 września (Dz, U. cyt. jw.), zaśnadzor
pedagogiczny w Bursie sprawuje Dyrektor d/s pedagogicznychw zakresie zgodnym z
przydziŃem czynności określonym przez Statut Bursy.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA BURSY
§2
1

.

Przedmiotem działalnościBursy je st realizacja zadai opiekuńczo wychowawczych we
współpracy zrodzic,arrli oruz szkołą, opańych na wartościach chrześcijńskich.
(Zaświadczenie nr 1106 Prczydenta Miasta Krakowa o dokonaniu zmiany o wpisie do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych, § 3)

2,

Wychowanie w Bursie opiera się na personalistycznej koncepcji człowieka, głoszonej
przez KoŚciół katolicki i na zasadach pedagogiki ignacjańskiej, zawartych w dokumentach
opracowanych dla pottzeb szkół jezuickich na świecie(,Charakterys4lcąne cechllje7uickiego
wlchowania" /1,986/ , ,Pedagogia ignaqańska - Podiście prakylcąrle" /1,993/ ). Ignacjański
model wychowania odzwierciedla, między innymi, dynamiczny i wzajemny stosunek
osobowej relacji między nauczycielem a wychowaŃiem (cura personalis).

3.

Bursa wspiera wychowawcząrolę rodziny i realizuje zadaniawychowawaze w oparciu o
własny Program wychowawczy i spójny znim Program profilaktyki,przyjęty w trybie
uchwały przęz Radę Pedagogiczną.

4.

Program wychowawczy i Program profilaktykircalizująwszyscy

5.

Jako priorytetowe ustala się następuj ące dzińania wychowawcze;

nauczyciele Bursy.

1) wychowywanie do dojtzałości,samodzielności, samorządności oraz
odpowiedzialności za siebie i innych,

2) pogłębianie życia religijnego oraz dynamizowanie rozwoju moralnego,
3) umożliwienie uczestniczeniaw życiu kulturalnym orazrozwijanie szacunku dla

4)
5)
6)
7)
8)

6.

tradycji narodowych,
zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, rozwijaniazainteresowań i
uzdolnień,
upowszechnianie kultury fizycznej oraz dbńości o zdrowie,
stworzenie optymalnych waruŃów bytowych dla wychowanków oraz
zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa,
zapewnienie wychowaŃom zakwaterowania i całodziennego wyzywienia
zgodnie z zasadami racjonalnego zywienia zbiorowego,
zapewnienie właściwychwarunków sanitarno-higienicznych.

Bursa realizuje swe zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
czeństwa i hi gi eny olaz wewn ętr zny mi ure gul o wani ami zap ewniaj ącym i
bezpieczeństwo i zdrowie młodzieży.
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7.

W realtzaĄi swych zadańBursa współpracuje również ze środowiskiem lokalnym orazw
zalężnościod potrzeb z właściwymiinstytucjami.

ROZDZIAŁIII
ORGANY PLACOWKI

1.

Organami Bursy są:

1) Dyrektor

d/s pedagogicznych Bursy,

2) RadaPedagogiczna,
3) Samorząd wychowanków.

2.
3.

Dyrektora d/s pedago gicznych Bursy mianuje Organ ptowadzący Bursę - na Qz'as
nięoznaczony. Ilekroó w Statucie jest mowa o Dyrektorze Bursy, należy przęzto rozumieć
Dyrektora d/s pedago gicznych.
Do kompetencji Dyrektora Bursy należy w szczególności:

I)

przestrzeganie Statutu Bursy,
wnioskowanie o zatrudnienieprzez Organ prowadzący nauczycieli
wychowawców zgodnie z kwalif,rkacj ami,
3) kierowanie działalnościąBursy w zakresie oznaczonym w pełnomocnictwie, o
którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Bursie,
5) prowadzenie dyżurów w Bursie,
6) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących,
7) stwarzanie wychowankom optymalnych warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznęgo,
8) zapewntarIie pomocy wychowawcom w realizacji ich zadan,
9) przedstawianie Radzie Pedagogicznej przynajmniej dwaruzy w roku szkolnym
o gólnych wnio sków wynikaj ących ze sprawowania nadzotu pedago giczne go
oraz informacji o dziŃalności Bursy,
10) zapewnienie wymianybieżącej informacji o podejmowanych i planowanych
działaniach lub de cy zj ac h mi ę dzy o r g anami B ursy,
1 1) prowadzenie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności
Bursy oraz wykonywanie innych czynnościwynikające z obowiązujących
przepisów,
12) organtzowanie i wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i ich
osobistą formację, uwzględniając charakter Bursy, jej cele i zadania statutowe,
13) dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczycieli,
14) umozliwianie wychowawcom zdoblłvanie kolejnego stopnia awansu
zawodowego,
15) występowanie z wnioskiem do Osoby prowadzącej o przyznanie nagród
nauczycielom Bursy,
16)prowadzenie negocjacji w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami i
rodzicami (kierując się zasadą obiektywizmu w sprawach, które rozstrzyga),
17) informowanie Osoby prowadzącej obieżących potrzebach Bursy a pod koniec
roku szkolnego składanie informacji pisemnej o stanie Bursy i jej
osiągnięciach,

2)

,

,\'./

1

zwięrzchnictwa służbowego w ramach nadzorupedago giczne go
wobec pracowników Bursy.

8) sPrawow anie

Dyrektor Bursy jest uprawniony do zaciągania zobowiązańimieniem Bursy jedynie na
Podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego muprzęzosobę upowaznioną do
reprezentacji Organu ptowadzącego. Pełnomocnictwo możę zawierać ograniczenia, co do
wartości irodzĄu czynnościprawnych, do których Dyrektor jest upowazniony. Dyrektor
nie moze być drugą stroną czynnościprawnych dokonywanychptzezniego w ramach
udzielonego mu pełnomocnictwa.
5. Dyrektor Bursy jest uprawniony do prowadzęniawszelkich spraw Bursy,
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów lub organu prowadzącego.
6. Dyrektor Bursy możę zostac w kazdym czasię odwołany przez Organ prow adzący .
7. Dyrektor Bursy możę złożycrczygnację z funkcji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą
otrzymanta jej przez Organ prowadzący.
4.

§3
Rada Pedagogiczna
1.

W Bursie działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie
realtzacjtjej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki oraz organęm
doradczym wobec Dyrektora Bursy.

2.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Bursie.

J.

a

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Bursy, który ptzygotowuje i
prowadzi jej zebrania.

4.

Zębranta Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w
połowie roku szkolnego, po jego zakończeniu orazw sytuacjach bieżącychpotrzeb.

5.

Zębranta zwoływane sąptzęz Dyrektora Bursy. Zębrarlię może zostaó również zwołane
przez człoŃów Rady Pedagogicznej stanowiących, co najmniej połowę jej składu.

6.

Zębt ania Rady Pedago

7,

Do kompetencji Rady Pedagogicznej Bursy należy:

gi

cznej s ą protokołowane.

1) ustalenie regulaminu swojej dztńalności,
opracowanie Programu wychowawczego i spójnego znimProgramu profilaktyki
Bursy t przyjęcie ich w trybie uchwały, oraz troska o ich aktualizację,
3) ustalanie planów pracy opiekuńczo-wychowawczej,w tym tygodniowy rozkład
zajęó, nabieżący rok pracy,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
Bursie,
5) ustalanie organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli Bursy,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar i pochwał
wychowawczych,
7) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowaŃa Bursy,

2)

8) Promowanie (reklamowanie) dziŃalnosci Bursy poptzęzpublikację kalendarza,

9)

ulotek, folderów, zlecanie wykonania gadZetów reklamowych i prowadzenie
strony internetowej,
gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek w celu wspierania statutowej
działalnościBursy, przy czym w uchwalonym regulaminie ustala się zasady
wydatkowania tych funduszy.

8.

Nauczyciele-wychowawcy są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej w tym,
co dotyczy spfaw poruszanych na posiedzęniach Rady pedagogicznej, które mogą
naruszac dobro osobiste wychowaŃów lub ich rodziców, atakże nauczycieli, innych
pracowników Bursy i Organu prowadzącego.

9.

Uchwały Rady Pedago gicznej są podej mo w ane b ęzw zględną większo ściągło sów
oddanych przy obecnościprzynajmniej połowy jej składu.

§4
Samorzqd Wychowanków

1,

W placówce może zostać utworzony Samorząd wychowaŃów, który tworzą
wychowaŃowie Bursy.

2,

Regulamin Samorządu wychowanków zatwier dza Dyr ektor Bursy.

Ą

J.

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich
sprawach Bursy, aw szczegÓlności dotyczącychprzestrzeganiapraw wychowanków,
takich jak:

1) prawo

2)
3)
4)
4.

do organizacji codziennego fuŃcjonowania w Bursie umożliwiające
zachowanie właściwychproporcji pomiędzy nauką szkolną aazasem
przeznaczon}.rn na rozwij anie własnych zainteresowń,
prawo do organizowania działalnościreligijno-kulturalnej, sportowej, oświatowej i
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moźliwościami,
prawo do zapoznartia się z planem opiekuńczo-wychowawczym Bursy, jego
celami i zadariami,
prawo wyboru wychowawcy pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Nadzór nad działalnościąsamorządu sprawuje Dyrektor Bursy, który może uchylić każdą
decyzję samorządu wychowanków, j ezeli j est ona sptzeazna z prawęm) Statutem Bursy i
dobrymi obyczajarri.

§5
Sytuacje konfliktowe

1.

Organy Bursy mają prawo do swobodnego dzińania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji określonych w Ustawie o systemie oświaty i Statutem Bursy,

6
L

2,

sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy wychowawcami a samorządem
op i ekuńc zo - wychowawczej r o zw iązywane s ą pr zez
Dyrektora Bursy.
wYchowank ow doty cząc e działalno śc i

J.

W przypadku konfliktu kuiLdaze stron ma prawo złożycustną lub pisemną skargę do
Dyrektora Bursy.

4,

Dyrektor Bursy dęy do rozwiązania kwestii spornych metodą negocjacji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY PLACOWKI
§6
1.

Bursa realtzuje swoje zadaniaprzęz cały rok szkolny. Terminy rozpoczynantai
zakończeniazajęć opiekuńczo-wychowawczych,przętw świątecznychoraz ferii
szkolnych określająprzepisy prawa oświatowego w sprawi e organizacji roku szkolnego.

2.

Bursa sprawuje opiekę nad wychowankami od niedzielt, godz,l7.00 do piątku, godz.
17.00.

J.

Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca.

4.

Praca wychowawc

za

wychowanków.
5.

Za cŃoksztńt
grupy.

pr acy

z

prowadzona jest w grupach składających się

grLlpą

wychowawczą odpowiedzialny

j

e

st

z

10 do 20

wychowawca danej

6.

W Bursie prowadzona jest dokumentacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w formie
dziennika zajęć.

7,

Szczegołowąorganizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określaArkusz
organtzacyjny Bursy opracowany przez Dyrektora Bursy, na podstawie opinii Rady
Pedagogicznej i zatwierdzony przęz Organ prowadzącv Bursę do 30 czerwaakażdego
roku.

8.

Bursa posiada wewnętrzny ,,zv,lyczĄnik"- Zryczajnik Mieszkńców Bursy Szkół
Srednich ZMMPiR - który uwzględnia między innymi organtzację dniaoruztygodniowy
kalęndarz bursanta, określającyszczegołowo wymiar irodzĄ zajęć obowiązkowych i
nieobowiązkowych dla wychowaŃów, zuy czajńk Bursy opracowuj e Rada
Pedagogicznana podstawie Statutu Bursy i planu pracy opiekuńczo-wychowawczej na
bteżący rok szkolny.

9.

Bursa zapewntamłodzieżybezpieczenstwo, ochronę przed przemocą,uzależnięniami i
innymi przejawami patologii społecznej, poprzez realizowanie zadńprofilaktycznych.
Między innymi:
1

)

2)

skutecznie reaguj e na przejawy przemocy, uzalężnięń i demor alizacji,
zapewnia stałą opieki nad wychowankami podczas pobytu w Bursie,

:)V

3)
4)
5)

promuje zdrowy styl życiai kulturę ftzyczną,
promuje zachowania o wysokim standardzie etycznymi moralnym,
motywuje do nauki oraz odpowiedniego organizowaniaitwórczego wykorzystania
czasu wolnego.

NAUCZYCIELE

ROZDZIAŁY
I

INNI PRACOWNICY BURSY

§7

1.

W Bursie są zatrudnieni pracownicy:
1

)

2)

2.
3

.

4.

pedago

giczni

(nauc zy ciele wychowawc

obsługi technicznej.

y, nauczy ciele instrukt otzy),

Pracownicy pedagogiczni są zatrudnianiprzez Prezęsa Związkuw oparciu o Kodeks
pracy i wewnętrzny Regulamin pracy i wynagrodzeń ustalony ptzez prezesa.

W sprawach opiekuńczo-wychowaw czy ch i bezpieczeństwa powierzonych
wychowank ów, nauczyci ele wychowawcy podle gaj ą Dyrektorowi Bursy.
Do zadannauczycieli wychowawcow należy w szczegóIności:

1) odpowiedzialnośćza zdrowię ibezpieczeństwo wychowanków w

2)
3

)

4)
5.

czasie pobytu w
Bursie,
wspieranie rozwoju psychofizyaznęgo wychowanków, ich zdolności i

zainteresowń,

wprowa dzanie innowacj i pedago gicznych i or ganizacyjny ch

or az pro gramów
autorskich przyjętych w trybie uchwały przez Radę Pedagogiczną,
współpraca zrcdzicarni i szkołami, do którychuczęszczają mieszkańcy Bursy.

Pracownicy administracji i obsługi są zatrudnianiprzez Prezesa Związku i wykonują
swoje zadania w oparciu o Kodeks Pracy i wewnętrzny Regulamin pracy i wynagrodzeń
ustalony pIzez Prezesa ZMMPiR,

ROZDZIAŁYI

WYCHOWANKOWIE BURSY
§8
Relłutacja kandydatów

1. Limit

miejsc w Bursie określaPrezes Związku.

2.

O przyjęciu lcznia do Bursy decyduje komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem
Dyrektora Bursy. W skład komisji wchodzi dwóch nauczycieli wychowawców Bursy
wybranych przez dyrektora.

3,

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów według określonych zasad i kryteriów
zawartychw corocznym regulaminie rekrutacji zatwierdzonymprzęzDyrektora Bursy.

\ź

pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca przyznąe się uczniom
mieszkającym w
miejscowoŚciach, które nie ptowadząszkół średnich,mającym trudną sytuację materialną,
pochodzącym z rodzin wielodzietnych oraz z rodzin zastępczych.

4.

Komisja rekrutacyjna ustala listę osób przyjętych do Bursy w danym roku szkolnym.

§9
prawa wvchowanków

1.

Wychowanek ma prawo do:

1) opieki duszpasterskiej

2)

tak, aby rozwojowi intelektualnemu towatzyszył wzrost w
więzi z Kościołem,
opieki wychowawczej i waruŃów pobytu w placówce zapewniĄących
bezpieczenstwo, ochro nę przed ptzęmoaą ftzyczną i psychiczn ą oraz prawo do
.;iręrze i pogłębienie

ochrony i poszanowania godności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym,
4) rozwijutia zainteresowń i zdolności,
5) pomocy w przypadku trudności w nauce,
6) korzystaniazpomieszczeń placówki, sprzętu i środków dydaktycznych na
określonych zasadach,
7) udziału w koŃursach, turniejach i przedstawieniach artystycznych,
organizowanych na terenie Bursy dla wychowanków i rodziców lub dla
mieszkańców innych Internatów w ramach wzajemnej współpracy.
8) udziału we wszystkichząęciach organizowanych poza Bursą: w zĄęciach
prowadzony ch pr zez p lac ówki kulturalne, spońowe, or ganizacj e mło dzieżowe i
społeczne, pod waruŃiem zgody wychowawcy iv,ryrażenia pisemnej zgody
rodzica, zzachowaniem obowiązującego w Bursie porządku dnia,
9) utrzymywania kontaktu ze środowiskiem rodzinnym,
10) wyrażania opinii i wnioskowania w sprawach związanych z mieszkaniem,
wyzywienięm oraz spędzaniem wolnego czasu w Bursie.

§10
Tryb składania skarg

1.

Tryb składania skarg w przypadku ewentualnego naruszenia statutowych praw
wychowanka Bursy.

1) placówka informuje wychowanków i ich rodziców lub opiekunów o trybie
składania skatgorazpodaje nazry instytucji, do których możnasię odwołać w

2)
3)
4)

przypadku naruszenia praw dziecka,
skargi w przypadku naruszenia praw wychowaŃa mogą byó składane osobiście
przęz wychowanka, jego rodzica lub prawnego opiekuna, w formie ustnej lub
pisemnej,
skarga złożonado Dyrektora Bursy rozpatrywana jest na posiedzeniu Rady
Pedago gi cznej . Wnio skodawca zo staj e poinformowany o podj ętych de cy zj ach,
Bursa prowadzi rejestr skarg i wniosków.

§
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Obowiqzki wychowanka

1.

Wychowanek ma obowiązek przesttzegania wewnętrznęgo zwyczajnika Bursy
(Zvqlczajnlk Mieszkańców Bursy Szkół Srednich ZMMPiR) orazpostanowień zawartych
w umowie (Umowa między Bursą Szkół Średnich ZMMPiR arodŻicami bursanta), a
zwłaszcza zasad doty czący ch:
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

odpowiedzialności zawłasne życie i zdrowie oraz dbania o higienę osobistą,
o dpowiedzialno ściza wŁasny r ozw ój duchowy, o sobowo ściowy i intelektualny.
systematycznęgo |LczęszczarutanazĄęcia szkolne i aktywnego uczestniczeniaw
zyciu placówki,
do star czaó informacj ę o ocenach potwierdzo ny ch przez wychowawc ę klasy,
przestrzegania ustaleń Dyrektora i wychowawców,
przestrzegantazasadkultury osobistej w odniesieniu do kolegów, wychowawców i
innych pracowników Bursy,
przeciwstawiania się wszęlkim przejawom agresji, wulgarności i nietolerancji,
ptzestrzegaó przepisów bhp i ppoż. oraz informować wychowawcę o wszelkich
nieprawidłowościach,
dbałościo wspólne dobro, ład i porządek w placówce,
korzystaria z żywienia prowadzonego przez Bursę.

§12
Nagrody i kary oraz tryb odwołąnia się od kary

L Zawzorowąiptzykładną postawę wychowanek moze
nagrody:

1) pochwałę wychowawcy grupy

ottzymaó następujące wyróżnienia

i

na forum grupy,

2) pochwałę Dyrektora Bursy wobec całej społecznościplacówki,
3) list gratulacyjny Rady Pedagogicznej do rodziców wychowanka,
4) dyplom uznania Rady Pedagogicznej dla wychowanka,
5) nagrodę rzeczowąPrezesa Związku.
2. Ponadto Rada PedagogicznaBursy nagradzawychowanków zauzyskanie wysokich
wYników w nauce, wyróżnianagrodą,,Być dla innych" ks. M. Kuznowicza, nagrodą,,Magis"
ks. M. Kuznowicza, nagrodą,,Talent Bursy", oruz nagt odami rzeczov\ymi za osiągnięcia
sportowe organizowane na terenie Bursy.
3. Zanieprzestrzeganie ustaleń zawartychw Statucie Bursy wychowanek może być ukarany:

wychowawcy grupy udzielonym indywidualnie lub wobec grupy,
2) upomnieniem Dyrektora Bursy indywidualn),rn lub wobec wszystkich
wychowanków,
3) nie przyjęciem do Bursy w następnym roku szkolnyffi, o azymdecyduje Dyrektor
Bursy,
4) ntezwłocznym wydaleniem wychowaŃa z Bursy w trybie ust. 3 niniejszego
1) upomnieniem

paragrafu.
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4.DecyzjąDyrektora Bursy podjętą na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, wychowanek
może być skreślony z listy jej mieszkańców w przypadku:
lub używania narkotyków lub środków odurzających,
2) spożywania alkoholu lub przebywania pod wpływem alkoholu na terenie Bursy,
3) posiadania lub propagowania jakichkolwiek materiałów o treścipornograficznej,
4) znęcania się psychicznęgolub fizycznego nad irrrrymi wychowankami Bursy,
5) stwarzania sy,tuacji zagrńających własnemubezpieczeństwu i zdrowiu lub
bezpieczeństwu i zdrowiu innych osób, wychowaŃów i pracowników Bursy,
6) niestosowania się do poleceń Dyrektora i wychowawców,
7)lekcewńącego stosunku do charakteru i programu wychowawazęgo placówki,
8) dewastacji mienia Bursy,
9) wejścia w konflikt zprawem.
1) posiadania

5. Bursa ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów bursanta o
zasto sowan ej kar ze wychowawczej

.

6. Tryb odwoływania się od wyżej wymienionych kar:

wychowankowie, rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożeniapisemnego
odwołania do Dyrektora Bursy w ciągu 14 dni od daty zastosowania kary,
2) Dyrektor Bursy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmiew ciągu 14 dni od
otrzymaniaodwołania, po przedstawięniu i ptzeanalizowaniu odwołania na Radzie
Pedagogicznej,
3) decyzjaDyrektora jest ostatecznai zostaje wTęczona rodzicowi lub opiekunowi
osobiście lub w formie przesyłki pismem poleconym ptzedupływem v,ryznaczonych
1)

14 dni.

ROZDZIAŁYII
BUDZET BURSY
§13

1.

Rodzice (prawni opiekunowie) wychowaŃów wnoszą opłaty zaczęściowe pokrycie
kosztów l:ttzymania i wyzlłvienia swoich dzięci w Brrrsie do dnia 5 kazdego miesiąca na
konto ZMMPiR.

2.

Wysokośćopłatzazakwaterowanie i wyżywienie w danym roku szkolnym ustala Prezes

3

.

4.

ZMMPiR.

Bursa j est dofi nansowyw ana ptzez związkową działalno śćstatutową.

Organem dotującym działalnośóplacówki - na zasadach analogicznych jak placówki
publiczne tego rodzaju - jest Gmina Kraków - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§14

11
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1.

Bursa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2,

Bursa prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a w szczególności:

1) księgę ewidencji wychowanków,

2)
3)
4)

dzienniki zajęó,
księgę kontroli,
księgę protokołów Rady Pedagogicznej.

J.

Bursa prowadzi bibliotekę na wewnętrznepotrzeby wychowanków. Nabywa i kompletuje
jej księgozbiór z zakresu lektur szkolnych, słowników tematycznych i językowych,
encyklopedii, literatury klasycznej, młodziężowej i reli gij nej .

4.

Dla potrzeb duszpasterskich wychowanków Bursa prowadzi Kaplicę.

5.

Zasady gospodarki finansowej Bursy odnoszą się do dzińalności ZMMPiR i podlegają
innym przepisom.

§15

1.

Prawo nadawania Statutu Bursy przysługuje Prezesowi ZMMPiR, jako Organowi
prowadzącemu Bursę.

2.

W ramach kompetencji stanowiących, Radzie Pedagogicznej Bursy przysługuje pfawo
aktualizowania i wprowadzaniazmianw Statucie Bursy, w trybie podejmowanych
uchwał.

Aktualizacji dokonała Rada PedagogicznaBursy Szkół Średnich ZMMPiR na podstawie
Uchwały podjętej w dniu 16 grudnia 2013 r.
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