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Regulamin Bursy św. Stanisława Kostki w SIEDLCACH 

  

1. Podstawę do zamieszkania w bursie stanowi podanie kandydata i opinia ks. Proboszcza. 

  

2. Wejście do bursy jest od ul. Bpa I. Świrskiego 56. 

  

3. Bursa jest otwarta od niedzieli (godz. 15:00) do piątku (godz. 19:00), od poniedziałku do czwartku  

od 7:30 do 20:30. 

  

4. Niedopuszczalne jest odstępowanie pokoju lub miejsca w pokoju osobom trzecim. 

  

5. Powracający po godzinie 20.30 mają obowiązek uzyskać zgodę wychowawcy. 

  

6. Z recepcji mieszkaniec bursy otrzymuje klucze od swojego pokoju i szafki w szatni. 

  

7. Wychodząc z budynku bursy mieszkaniec ma obowiązek zostawić klucze w recepcji. 

  

8. Goście odwiedzający są zobowiązani do pobytu w rozmównicy. 

  

9. Mieszkaniec bursy osobiście odbiera rodziców i rodzeństwo z recepcji i wprowadza ich na teren 

bursy. Po zakończonej wizycie należy gości odprowadzić do recepcji. 

  

10. Gości w bursie przyjmujemy między godziną 9.00 a 20.30. 

  

11. Cisza nocna trwa od godziny 22.30 do 6.30 rano.  

  

12. W bursie i na terenie przyległym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia nikotyny  

(w tym również papierosów elektrycznych), zażywania narkotyków.  

Nieprzestrzeganie zakazu będzie wiązać się z natychmiastowym usunięciem z bursy.  

  

13. Każdy mieszkaniec w bursie do swojej dyspozycji otrzymuje: łóżko z pościelą (mieszkaniec może 

mieć własną pościel), biurko z fotelem, lampkę, półkę na książki, szafę na ubranie. 

  

14. Każdy uczeń i student jest zobowiązany do dbania za powierzone przedmioty, a w przypadku 

uszkodzenia powinien niezwłocznie zgłosić szkodę wychowawcom. 

  

15. Umeblowanie jest przypisane do pomieszczenia, nie wolno przenosić mebli do innych pokoi. 

  

16. Zabronione jest przywieszanie lub przybijanie czegokolwiek do ścian oraz mebli w pokoju. 

  

17. Dyrekcja bursy nie odpowiada za rzeczy osobiste znajdujące się w pokojach mieszkańców. 

  

18. Pokój mieszkańca bursy jest wyłącznie miejscem życia i pracy intelektualnej.  
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19. Pokój mieszkalny nie służy do przygotowywania posiłków, a tym bardziej ciepłych, do tego typu 

czynności służy kuchnia i stołówka (refektarz). 

  

20. W pokoju zabrania się używania: dzbanków elektrycznych, kuchenek elektrycznych, tosterów, 

opiekaczy itp. Za nieprzestrzeganie zakazu będą upomnienia, a w konsekwencji usunięcie z bursy. 

  

21. Obowiązuje zakaz używania w pokojach elektrycznych urządzeń dogrzewających. 

  

22. Miejsca wspólne na terenie bursy wymagają wspólnej troski o porządek i czystość.  

  

23. Pokoje mieszkańców łącznie z przyległymi do nich łazienkami utrzymywane są w czystości przez 

zamieszkujących. Za porządek w toaletach wspólnych odpowiada personel sprzątający, co nie zwalania 

mieszkańca z pozostawienia po sobie należytego porządku. 

  

24. Porządek jest sprawdzany (i odnotowywany) codziennie przez wychowawców. Raz w miesiącu ma 

miejsce dzień gospodarczy, czyli czas generalnych porządków w pokoju. Odkurzacz znajduje się w 

recepcji. 

  

25. Na terenie bursy jest możliwość skorzystania z pralek. Prania nie robimy w czasie ciszy nocnej. 

  

26. W trosce o kulturę fizyczną na terenie bursy jest dostępna siłownia, stół do tenisa, bilard, piłkarzyki 

etc.. Korzystanie ze sprzętu odbywa się TYLKO podczas czasu wolnego. 

  

27. Za wszelkie umyślne zniszczenia w pokojach i innych miejscach ogólnie dostępnych, mieszkaniec 

bursy będzie ponosił odpowiedzialność finansową. 

  

28. Płatność za pobyt w bursie należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca. Płatności regulujemy 

przelewem na rachunek bankowy bursy lub wpłatę gotówkową. Opłaty są zryczałtowane. Szczegóły 

dostępne w biurze bursy. 

  

29. Każdy mieszkaniec bursy zobowiązany jest do kulturalnego odnoszenia się do wychowawców, 

personelu bursy, współmieszkańców i odwiedzających. 

  

30. Ze względu na specyfikę bursy, zabrania się głośnego zachowywania na korytarzach w 

szczególności podczas nauki własnej oraz po godz. 22.00. W czasie nauki własnej mieszkaniec 

przebywa w swoim pokoju chyba, że uzyskał zgodę wychowawcy na inna aktywność.  

  

31. W bursie dzień zaczynamy i kończymy modlitwą, toteż cała wspólnota gromadzi się obowiązkowo 

w kaplicy o 7:00 i 21:00. W każdy czwartek o godz. 21 celebrujemy Eucharystię w intencji naszych 

Rodzin i Dobrodziejów. 

 

32. Wychowawcy mają prawo, aby czasami zobowiązać mieszkańców (zwłaszcza tych, którym trudno 

przestrzegać regulaminu) do wspólnych zajęć gospodarskich jak np. grabienie liści czy odśnieżanie. 

Zachowania agresywne, wulgarne lub siłowe, spotkają się ze stanowczą reakcją, z usunięciem z bursy 

włącznie. 
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33. Wszystkie pytania, problemy i zastrzeżenia należy kierować do wychowawców. 

  

34. Wszelkie informacje odnośnie do życia w bursie, zamieszczane będą na tablicy głoszeń przy 

recepcji, na profilu facebookowym: BURSA SIEDLCE oraz na stronie internetowej bursy: 

www.bursa.siedlce.pl. 

  

35. Dyrektor bursy zastrzega sobie prawo do zwolnienia  mieszkańca bursy z przestrzegania niektórych 

z  powyższych punktów regulaminu bursy. 

  

 

 


