
UCHWAŁA NR XVIII/213/16
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie utworzenia Bursy w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 2 pkt 7, art. 5 ust. 2 pkt 1
i ust. 5a, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64
i 195) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 września 2016 r. Bursę w Zgierzu z siedzibą przy ul. Długiej 89/91.

§ 2. Bursę, o której mowa w § 1, włącza się do Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 
w Zgierzu.

§ 3. Bursie, o której mowa w § 1, nadaje się pierwszy Statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego
oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Powiatu Zgierskiego

Iwona Dąbek
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/213/16

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Statut Bursy w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa bursy i jej siedziba: Bursa w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka
w Zgierzu z siedzibą przy ul. Długiej 89/91.

§ 2. 1. Organem prowadzącym Bursę w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka
w Zgierzu, zwaną dalej „bursą”, jest Powiat Zgierski.

2. Nadzór pedagogiczny nad bursą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 3. 1. Celem bursy jest zapewnienie wychowankom całodobowej opieki i wychowania
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w organizacji której 
przewidziane są ferie szkolne i jest czynna przez 7 dni w tygodniu z wyjątkiem przerw 
świątecznych i ferii szkolnych przewidzianych w organizacji roku szkolnego.

3. Bursa zapewnia wychowankom warunki niezbędne do ich rozwoju, przygotowania ich do 
pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 
tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

§ 4. Do zadań bursy należy w szczególności:

1) zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami i innymi 
przejawami patologii społecznej;

2) zapewnienie całodziennego wyżywienia i zakwaterowania;

3) zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych;

4) zapewnienie warunków do nauki w wydzielonych pomieszczeniach;

5) zapewnienie pomocy w nauce w formie pomocy wychowawcy i samopomocy koleżeńskiej;

6) zapewnienie warunków do rozwijania zainteresowań;

7) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych;

8) organizowanie i udzielanie wychowankom i ich rodzicom pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej.

§ 5. 1. Bursa realizuje swoje zadania współdziałając z rodzicami wychowanków poprzez 
wymianę bieżących informacji na temat rozwoju psychofizycznego, społecznego i intelektualnego 
wychowanka.

2. Bursa realizuje swoje zadania współdziałając ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek,
w formie monitorowania postępów wychowanków w nauce i frekwencji na zajęciach lekcyjnych.

3. W odniesieniu do wychowanków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, 
metod pracy i wychowania bursa współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi,
w tym poradniami specjalistycznymi.
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Rozdział 3.
Organizacja bursy

§ 6. 1. Organami bursy są:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna;

3) samorząd wychowanków.

2. Funkcje organów bursy i ich szczegółowe kompetencje, zasady ich współdziałania oraz 
sposób rozwiązywania spraw między nimi określa Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana 
Cezaka w Zgierzu.

§ 7. 1. Szczegółową organizację bursy w roku szkolnym określa arkusz organizacji bursy 
przygotowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia i zatwierdzony przez Starostę Zgierskiego do 
dnia 30 maja.

2. W arkuszu organizacji bursy określa się w szczególności ogólną liczbę godzin zajęć 
opiekuńczo - wychowawczych finansowanych ze środków budżetu Powiatu Zgierskiego oraz liczbę 
i wymiar zatrudnienia pracowników bursy.

§ 8. 1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest grupa 
wychowawcza. Liczbę wychowanków w grupie określają odrębne przepisy.

2. Dyrektor powierza grupę wychowawczą opiece wychowawcy.

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla grupy wychowawczej 
określają odrębne przepisy.

§ 9. 1. W bursie działa, powoływany przez dyrektora, zespół wychowawczy do spraw oceny 
sytuacji wychowanków, do zadań którego należy w szczególności:

1) diagnoza problemów wychowawczych wychowanków;

2) opracowanie planu wychowawczego na rok szkolny;

3) dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych;

4) doskonalenie metod pracy wychowawczej.

2. W skład zespołu wchodzą:

1) dyrektor lub wskazany przez niego wychowawca jako przewodniczący zespołu;

2) wychowawca grupy, w której występują problemy wychowawcze;

3) pedagog, psycholog lub inny specjalista.

§ 10. 1. Organizację zajęć bursy określa ramowy rozkład dnia. Ramowy rozkład dnia ustalany 
jest przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza 
organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń 
programowych oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia wychowawcy, którym powierzono opiekę nad daną 
grupą wychowawczą, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań wychowanków.

3. Pracę z wychowankami wychowawca planuje cyklicznie opracowując miesięczne plany 
pracy. Zaplanowaną tematykę realizuje w dowolnym czasie w ciągu miesiąca, w trakcie zajęć
z grupą, zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych.

§ 11. Rodzice wychowanka lub osoby zobowiązane do alimentacji ponoszą odpłatność za 
świadczenia, z których korzysta wychowanek na zasadach określanych w Statucie Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu.
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§ 12. Tryb rekrutacji wychowanków do bursy określają odrębne przepisy.

Rozdział 4.
Pracownicy

§ 13. 1. W bursie zatrudnia się nauczycieli wychowawców.

2. Nauczyciele wychowawcy bursy współpracują z zatrudnionymi w Zespole Szkół Nr 1
im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu: pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, doradcą 
zawodowym oraz innymi nauczycielami specjalistami.

§ 14. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanków, proces uczenia się oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie samodzielnych działań;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie oraz pomiędzy 
wychowankami, a innymi członkami społeczności bursy;

4) tworzenie warunków zapewniających wychowankom bezpieczeństwo i zaspokajanie ich 
potrzeb, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii 
społecznej;

5) utrzymanie kontaktu z nauczycielami szkół, pedagogami oraz w razie potrzeby z innymi 
specjalistami świadczącymi pomoc w rozwiązywaniu problemów młodzieży;

6) dbanie o zdrowie i higienę psychiczną wychowanków;

7) sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków z uwzględnieniem zasady bezstronności
i obiektywizmu w ocenie ich zachowania;

8) wspomaganie rozwoju zainteresowań i uzdolnień;

9) organizowanie czasu wolnego młodzieży.

§ 15. 1. Kadrę administracyjno - obsługową bursy stanowią pracownicy zatrudnieni w Zespole 
Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu.

2. Szczegółowe zadania pracowników bursy nie będących nauczycielami określają odrębne 
przepisy.

Rozdział 5.
Wychowankowie

§ 16. Wychowankowie bursy mają prawo do:

1) poszanowania godności, życzliwego i podmiotowego traktowania;

2) swobody wyrażania myśli i przekonań;

3) optymalnych warunków pobytu w bursie;

4) korzystania z pomieszczeń i urządzeń bursy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, 
przepisami bhp i przeciwpożarowymi;

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6) uczestnictwa w organizowanych imprezach kulturalnych i sportowych na terenie bursy;

7) przyjmowania na terenie bursy osób odwiedzających po okazaniu się przez nie dokumentem 
tożsamości w portierni.

§ 17. Wychowankowie bursy mają obowiązek:

1) utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia bursy;

2) regularnego uiszczania opłat za mieszkanie w bursie w wyznaczonym przez dyrektora terminie;
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3) przestrzegania zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, która trwa od godziny 22.00
do godziny 6.00;

4) zgłaszania wyjść poza teren bursy poprzez dokonanie wpisu do zeszytu wyjść (nie dotyczy 
wyjść w celu uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w szkole);

5) odpowiedzialności za własne postępowanie (za wyrządzone szkody wychowanek ponosi 
odpowiedzialność finansową);

6) dbania o mienie placówki, zgłaszania usterek;

7) powiadamiania o wyjeździe do domu (włącznie z wpisem do zeszytu wyjazdów);

8) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój;

9) odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony do jego dyspozycji.

§ 18. Wychowankom bursy zabrania się:

1) wnoszenia, posiadania, spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem na terenie 
bursy;

2) przyjmowania odwiedzin osób nietrzeźwych;

3) wnoszenia, posiadania, rozprowadzania i używania środków odurzających oraz przebywania 
pod ich wpływem na terenie bursy;

4) używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz tzw. "e-papierosów" na terenie bursy;

5) uprawiania hazardu na terenie bursy;

6) dewastacji mienia bursy;

7) zachowań demoralizujących i wybryków chuligańskich na terenie bursy.

§ 19. W przypadku naruszenia postanowień statutu, wychowanek może zostać skreślony z listy 
wychowanków bursy przez dyrektora na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

§ 20. Dyrektor może przyznać wychowankowi za wzorową postawę nagrodę w postaci:

1) dyplomu lub książki;

2) powiadomienia szkoły wychowanka o wzorowej postawie.

§ 21. Za nieprzestrzeganie ustaleń statutu i regulaminu wychowanka bursy dyrektor może 
ukarać wychowanka:

1) naganą udzieloną w rozmowie indywidualnej lub na spotkaniu ze społecznością bursy;

2) powiadomieniem szkoły wychowanka o wymierzonej karze.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 22. Bursa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 23. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej bursy określają odrębne przepisy.

§ 24. Niniejszy statut stanowi integralną część Statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana 
Cezaka w Zgierzu.
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