Uchwała Rady Pedagogicznej
Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie
z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zmiany postanowień statutu.

Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) i § 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466) Rada
Pedagogiczna Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie, zwana
dalej „Bursą” - postanawia:

§ 1. W statucie Bursy uchwalonym dnia 24 czerwca 2005 r. wprowadza się zmiany:
1). § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.

1.

Bursa, jako jednostka organizacyjna oraz placówka objęta
systemem oświaty wykonuje bezpośrednio zadania jednostki
samorządu terytorialnego stopnia powiatowego w zakresie
zapewnienia opieki i wychowania uczniom gimnazjów,
zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących
i profilowanych i techników oraz uczniom (słuchaczom) szkół
policealnych; - w okresie pobierania przez nich nauki poza
miejscem stałego zamieszkania.

2.

Niezależnie od postanowień ust. 1 - Bursa, jako jednostka
organizacyjna samorządu terytorialnego stopnia powiatowego
wykonuje jego zadania w zapewnieniu opieki i wychowania
uczniom szkół, o których mowa w ust. 1, wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania; jak również słuchaczom zakładów kształcenia
nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku
do 24 lat.”

2). Treść § 11 ust. 1 statutu Bursy otrzymuje brzmienie
§ 11.

1.

Z braku udziału rady placówki i rady rodziców w strukturze
organizacyjnej Bursy - rada pedagogiczna przejmuje uprawnienia
rady placówki, a w szczególności:
1. uchwalenia statutu Bursy i wprowadzania zmian w jego
postanowieniach,
2. przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu
finansowego dochodów własnych stanowiącego podstawę do
zatwierdzenia tegoż planu przez dyrektora Bursy
3. występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
nad Bursą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny

działalności Bursy, jej dyrektora lub innego nauczyciela,
4. występowanie
z
wnioskami
do
dyrektora,
organu
prowadzącego oraz do wojewódzkiej rady oświatowej w
sprawach związanymi ze stanem placówki lub w innych
istotnych sprawach związanych z funkcjonowaniem Bursy
5. uchwalenia
programu
wychowawczego
placówki
obejmującego treści działania o charakterze wychowawczym
skierowane do wychowanków, a realizowane przez
nauczycieli,
6. uchwalenia programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb
rozwojowych wychowanków i potrzeb środowiska, oraz
obejmującego w całości treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli
wychowawców i rodziców wychowanków.

3). Treść § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§ 21.

2.

Zadania nauczyciela - wychowawcy, o których mowa w pkt. 3,
oraz w pkt. 7 - 10, mają także na celu zapewnić wychowankom
ochronę (opiekę) przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi
przejawami patologii społecznej; jak również przed dostępem do
treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju
psychicznego i moralnego uczniów; w szczególności
pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc,
zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe,
propagujących nienawiść i dyskryminację.

4). Treść § 45 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie
§ 45.

1.

1) opieki
wychowawczej
i
warunków
zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej i psychicznej, uzależnieniami oraz innymi przejawami
patologii, jak również ochrony przed dostępem do treści, które
mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju
psychicznego i moralnego wychowanka, eksponujących m. in.
brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające
normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację.

§ 2. Uchwała Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

……………………………………
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 3/2009
Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie
z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zmiany postanowień statutu.

Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) i § 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466) Rada
Pedagogiczna Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie, zwana
dalej „Bursą” - postanawia:
§ 1. W statucie Bursy uchwalonym dnia 24 czerwca 2005 r. wprowadza się zmiany:
1. dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a.

1.

Współpraca z rodzicami ucznia lub jego prawnymi opiekunami
realizowana jest w formie:
a) indywidualnych spotkań z rodzicami lub jego opiekunami prawnymi
wychowanka mającymi na celu omówienie problemów opiekuńczo
- wychowawczych powstałych w trakcie jego pobytu w Bursie,
b) informacji pisemnej lub ustnej (w formie przekazu telefonicznego)
udzielanej
rodzicom
(opiekunom
prawnym)
dotyczącym
wychowanka w zakresie występujących problemów opiekuńczo wychowawczych związanych z jego pobytem w Bursie,
c) informacji pisemnej lub ustnej (w formie przekazu telefonicznego)
udzielanej
rodzicom
(opiekunom
prawnym)
dotyczącym
wychowanka w zakresie problemów wynikających z procesu
dydaktycznego i wychowawczego w szkole, do której uczęszcza
wychowanek,
d) oświadczeń pisemnych rodziców i opiekunów prawnych
wychowanka informujących o stanie jego zdrowia mających wpływ
na właściwe i należyte realizowanie procesu opiekuńczego przez
Bursę.

2.

Współpraca ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek, realizowana
jest w formie:
a) stałego kontaktu wychowawców Bursy z wychowawcami
i pedagogami szkół do których uczęszczają wychowankowie Bursy
celem bieżącego monitorowania sytuacji szkolnej wychowanków
i podejmowania wspólnych działań opiekuńczo - wychowawczych,
b) spotkań pedagogów szkolnych celem prezentacji warunków pobytu
wychowanków w Bursie oraz bieżącego rozwiązywania problemów
wychowawczych,
c) współpraca ze szkołami dotycząca promowania Bursy oraz naboru
do niej - wychowanków.

2. dodaje się § 52a w brzmieniu:
„§ 52a.

Określa się warunki bezpieczeństwa pobytu wychowanków w Bursie
mające zapewnić ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi
przejawami patologii społecznej, jak:
1. monitoring pomieszczeń wspólnego użytkowania,
2. ochrona przed przemocą:
a) prelekcje dotyczące zagrożenia uzależnieniami,
b) współpraca ze służbami - straż miejska, policja (do spraw
nieletnich),
c) współpraca z Towarzystwem Rozwoju Rodziny w zakresie
organizacji „Światowego dnia HIV”,
3. realizacja procedur postępowania nauczycieli wychowawców
w sytuacjach wystąpienia nagłych wypadków lub choroby
wychowanka,
4. realizacja procedur postępowania nauczycieli wychowawców
w sytuacjach naruszenia regulaminu Bursy dotyczących
spożywania alkoholu i innych środków uzależniających,
5. zapoznanie wychowanków z przepisami bezpieczeństwa i higieny,
6. organizacja dla wychowanków pokazów dotyczących pierwszej
pomocy.

§ 2. W § 14 statutu skreśla się zwrot o brzmieniu „oraz rada rodziców”.

§ 3. Uchwała Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

……………………………………
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Uchwała nr 4/2010 Rady Pedagogicznej
z dnia 27 sierpnia 2010 r. dotyczącej zmian w Statucie Bursy - par.46, 49, 50, 51.

Rada Pedagogiczna postanowiła dokonać zmian w statucie:
Par. 46 (dopisać na pierwszym miejscu)
1) przestrzeganie zarządzeń Dyrektora w szczególności dotyczących organizacji pobytu w
bursie.
Par. 49 p. 4
„za nieprzestrzeganie obowiązków przez wychowanka mogą być stosowane przez niego kary:
a) nagana ustna udzielona przez wychowawcę
b) nagana pisemna do karty osobowej o treści, której wychowanek zostanie
poinformowany
c) nagana pisemna dyrektora z zagrożeniem pozbawienia miejsca w bursie z pisemnym
powiadomieniem rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
d) skreślenie z listy mieszkańców dokonane przez dyrektora na mocy uchwały RP”.
Par. 50 p. 1
„w przypadku wyczerpania stosownej gradacji kar oraz ciężkiego naruszenia obowiązków
przez wychowanka może on zostać skreślony z listy wychowanków (mieszkańców) na mocy
uchwały RP upoważniającej dyrektora do wydania decyzji w przedmiocie skreślenia
wychowanka z listy wychowanków bursy.
Par.50 p.1a
„do szczególnych ciężkich wykroczeń zalicza się:
- wnoszenie, spożywanie i przebywanie pod wpływem alkoholu i innych środków
odurzających na terenie bursy
- przemoc psychiczna i fizyczna wobec siebie i innych
- kradzież
- przebywanie na terenie bursy w towarzystwie osób spożywających alkohol lub inne środki
odurzające
-obraźliwe zachowanie wychowanków w stosunku do pracowników bursy.
W przypadku powyższych wykroczeń nie stosuje się gradacji kar.
Par.51
Szczegółowe zasady stosowania systemu nagradzania i karania wychowanków określa
zarządzenie dyrektora wydane na początku roku szkolnego.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania.

