
Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr III 

                                      zebrania Rady Pedagogicznej Bursy Regionalnej w Ostrołęce z dnia 26.09.2022 r.  

 

Uchwała Rady Pedagogicznej  

Bursy Regionalnej w Ostrołęce 

Nr 6/2022/2023 

            z dnia 26.09.2022 r. 

     w sprawie zmian w Regulaminie Bursy Regionalnej na rok szkolny 2022/2023 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 

oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730), w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 11 

sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 

oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania (Dz.U.2017 poz.1606), art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.  

o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz.1700) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Bursy Regionalnej w Ostrołęce wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Bursa Regionalna w Ostrołęce, zwana dalej „bursą”, jest publiczną placówką zapewniającą 

opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, 

szkół policealnych dla dzieci i młodzieży, oraz szkół artystycznych, w tym uczniom 

wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także 

słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24. roku życia.”, 

2. w § 9 dodaje się ust.  10 w brzmieniu: 

 „W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego na terenie bursy, dyrektor bursy może, za zgodą rodziców albo opiekuna 

nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek 

oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia 

na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub 

wykonania określonych prac porządkowych na rzecz bursy. Zastosowanie środka 

oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w Regulaminie 



Bursy. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego 

wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa 

skarbowego”, 

3.  § 13 otrzymuje brzmienie: 

„7 00   Pobudka  

7 00 — 7 30    Toaleta poranna  

6 00 — 8 00    Śniadanie (wyjście do szkoły) 

8 00 — 9 00    Czas wolny  

9 00 — 11 00  Nauka własna  

11 30 — 16 00 Obiad  

16 00 — 18 00 Nauka własna  

18 00 — 20 00 Kolacja  

18 30 — 20 30 Czas wolny (lub zajęcia zorganizowane)  

20 30 — 21 30 Zajęcia własne  

20 10 — 22 00 Toaleta wieczorna  

22 00 — 6 00   Cisza nocna” 

4. w Załączniku nr 1 do Regulaminu Bursy Regionalnej w Ostrołęce wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)  § 3 dodaje się ust. 3 a w brzmieniu: 

„W czasie trwania nauki zdalnej wychowankowie nie przebywający w bursie są zwolnieni 

z opłaty za ten okres w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu”, 

2) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „Wychowankowie, którzy kończą lekcje po godz. 16.00 mają możliwość korzystania z tzw.   

,,późniejszych obiadów”, które wydawane są w stołówce Zespołu Szkół Zawodowych nr 4  

w Ostrołęce w godz. 16.00 -18.00, zgodnie z ustaloną wcześniej listą”. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 września 2022 r. 

§ 3 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Bursy Regionalnej w Ostrołęce. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

mgr Alina Ambroziak 

 


