REGULAMIN BURSY
Dla Uczennic Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Maryi Niepokalanej

Pamiętam, że mieszkam w Domu, który ma charakter chrześcijański. Jeżeli jestem ochrzczona, to noszę 
w sobie godność Dziecka Bożego. Jestem, więc zobowiązana do zachowania PRAWA BOŻEGO. Szanuję przekonania innych oraz ducha panującego w Bursie. 
	Staram się wykorzystać czas pobytu w Bursie na zdobycie wiedzy oraz na rozwój osobowości.

Pilnie wykorzystuję czas przeznaczony na naukę i chętnie podporządkowuję się poleceniom siostry wychowawczyni.
Staram się o życzliwy kontakt z koleżankami. Trudności i problemy, jakie przeżywam, rozwiązuję w porozumieniu 
z siostrą wychowawczynią lub dyrektorką.
Dbam o zachowanie porządku i ładu w swoich rzeczach, a także wokół siebie.
	W pokoju dbam o porządek i ciszę. Cisza obowiązuje od godz. 22.00 – 6.00
Troszczę się o piękno języka: nie używam słów niewłaściwych i nie krzyczę na terenie Bursy. 
Nie naklejam niczego na ścianach i meblach w żadnym pomieszczeniu. 
	Odwiedziny (kolegów) w Bursie odbywają się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.
	Na terenie Bursy nie palę papierosów, nie spożywam napojów alkoholowych ani żadnych innych środków odurzających oraz nie przebywam w Bursie, będąc pod ich wpływem.
Nie wolno mi posiadać lub propagować jakichkolwiek materiałów o treści pornograficznej.
	W domu znajduje się zawsze dostępna dla uczennic kaplica. Raz w miesiącu sprawowana jest w kaplicy Msza św. lub nabożeństwo dla wszystkich uczennic. Obecność obowiązkowa.

Bursa czynna jest od godz. 17.00. w niedzielę do godz. 17.00 w piątek. Pozostanie na weekend jest możliwe 
w porozumieniu z Siostrą Dyrektor. 
	Uczennice włączają się do współodpowiedzialności za dom i wykonują prace w zakresie utrzymania porządku 
w pokojach, łazienkach i jadalni, pełnią dyżury na portierni.
Każdorazowe wyjście z Bursy poza lekcjami uczennice zgłaszają siostrze dyżurującej. 
	W okresie ferii zimowych pokoje uczennic udostępniane są dla zorganizowanych grup. Na ten czas należy zabrać rzeczy osobiste, zaś za rzeczy pozostawione Bursa nie odpowiada.
	Przestrzegać regulaminu bursy i rozkładu dnia.
Przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
	Warunkiem koniecznym pobytu w bursie, jest należyte wywiązywanie się, z obowiązku uczestnictwa w katechezie we wszystkich latach nauki oraz wywiązywanie się z uczestnictwa w praktykach religijnych w szkole (rekolekcje).
	Zwrot kosztów wyżywienia może nastąpić tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wychowanki, która wynosi więcej niż trzy dni kolejno liczone. Planowane wyprowadzenie się z bursy należy zgłosić s. Dyrektor dwa tygodnie wcześniej.
	Na każdy rok szkolny w bursie ustala się kalendarz wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze formacyjnym 
i wychowawczym oraz imprez bursowych. Uczestnictwo w tych spotkaniach jest obowiązkowe.
	Bursa zapewnia uczennicom trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolację.
	W Bursie nie ma możliwości indywidualnego przygotowywania posiłków.
	Uczennice obowiązkowo korzystają ze śniadań i obiadów. Rezygnację z kolacji należy uzgodnić z siostrą Dyrektor na początku lub na końcu miesiąca.


Odpłatność za posiłki w roku szkolnym 2014/2015 wynosi:
		- Śniadanie 	– 4.00 zł.
		- Obiad 		– 7.00 zł.
		- Kolacja 	– 4.00 zł.

Stała opłata miesięczna wynosi 130 zł.
Opłaty należy regulować z góry do 15-go każdego miesiąca. 

UWAGA: 
Każda uczennica przywozi z domu swoją kołdrę, poduszkę i pościel. Prosimy również o zabranie kubka i lampki nocnej, z których będzie korzystać w pokoju.


ROZKŁAD DNIA

POBUDKA  -  indywidualnie, toaleta poranna, sprzątanie pokoju.

  6:30 –   7:30 	ŚNIADANIE
  8:00 – 16:00 	ZAJĘCIA SZKOLNE
14:00 – 16:15 	OBIAD
16:30 – 17:30 	CZAS WOLNY
17:30 – 20:00 	DYŻUR NA PORTYIERNII (1 osoba)
17:30 – 19:00 	NAUKA WŁASNA 
18:15 – 18:30 	KOLACJA
19:00 – 19:45 	ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE W BURSIE
19:45 – 22:00  	KĄPIEL
22:00	CISZA NOCNA


ŁAZIENKA NA DOLE - POKOJE:				1, 2, 3, 4
ŁAZIENKA PRZY SCHODACH - POKOJE:			5, 6, 7, 13
ŁAZIENKA NA KOŃCU KORYTARZA - POKOJE :		8, 9, 10, 11, 12


Bursa Dla Uczennic Szkół Ponadgimnazjalnych
Sióstr Maryi Niepokalanej
ul. Koniawska 51, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95.723-96-77


…………………………….…….., dnia …………………………


PODANIE O PRZYJĘCIE DO BURSY


	Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………..………..
	PESEL  ……………………………………………………………………………………………………………………..…………
	Szkoła (nazwa, adres i telefon) ……………………………………………………………..................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Klasa …………………………….........
	Adres i telefon(y) Rodziców (Opiekunów) ………………………….………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
	Stan zdrowia …………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………..….



OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana oświadczam, że zapoznałam się w dniu ………………………. z Regulaminem Bursy 
i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Będę szanować wszystko, co znajduje się w Bursie, a jeśli świadomie coś zniszczę, pokryję koszty naprawy lub odkupię zniszczoną rzecz.
Zobowiązuję się również do tego, że nie będę palić i spożywać napojów alkoholowych oraz innych używek na terenie Bursy.
Przyjmuję do wiadomości, iż naruszenie regulaminu Bursy będzie zgłoszone rodzicom, szkole 
a w rażących przypadkach - policji.



.......................................................			    .......................................................
                    	 podpis uczennicy			                   czytelny podpis rodzica (opiekuna)



