
PROCEDURY ZWALNIANIA MŁODZIEŻY
W BURSIE SZKOLNEJ W SOSNOWCU

I. Wyjście w czasie nauki własnej

◦ Wychowanek/ka ma obowiązek poinformowania wychowawcy grupy o zamiarze wyjścia 
w danym dniu.

◦ Wychowanka/kę zwalnia wychowawca pełniący dyżur w danej grupie tego dnia.

◦ Wychowanek/ka dokonuje wpisu w zeszycie wyjść z podaniem dokładnej godziny wyjścia 
i powrotu do bursy oraz miejsca docelowego.

◦ Wychowawca ma obowiązek sprawdzenia czy wychowanek/ka dokonał wpisu w zeszycie 
wyjść.

◦ W przypadku uzasadnionego późniejszego powrotu niż zaplanowany wychowanek/ka ma 
obowiązek poinformowania o tym wychowawcy telefonicznie.

◦ Po powrocie do Bursy wychowanek poświadcza swoją obecność własnoręcznym 
podpisem.

II. Zaplanowane powroty do bursy po godzinie 21.30. 

 Najpóźniejszą porą powrotu do bursy jest godz. 21.30

 Każdy  powrót po 21.30 do bursy wymaga wyrażenia akceptacji rodziców. 

 Wychowanek ma obowiązek zgłoszenia się do dyżurującego wychowawcy po przyjeździe 
lub powrocie do bursy po godzinie 21.30. 

 Odstępstwo od regulaminowej pory powrotu do bursy lub nocowania poza bursą – 
wychowanków pełnoletnich oraz niepełnoletnich - może nastąpić po dostarczeniu 
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1) uwzględniających 
następujące szczegółowe informacje:

- godzina powrotu,
- powód,
- wypełnienie deklaracji odpowiedzialności,
- miejsce ewentualnego nocowania,
- okres ważności wyrażenia zgody. 

◦ Wychowawca dyżurny sprawdza czy zwolniony/a wychowanek/ka wrócił/a do bursy 
zgodnie z wpisem w książce wyjść.

◦ Wyklucza się telefoniczne informowanie wychowawców o planowanym wyjściu 
wychowanka/ki.

◦ Fakt zwolnienia wychowanka/ki wychowawca notuje w zeszycie raportów 
z podaniem miejsca, do którego udaje się wychowanek/ka oraz kontaktu telefonicznego.

◦ Wychowawca dyżurny sprawdza czy zwolniony/a wychowanek/ka wrócił/a do bursy 
zgodnie z wpisem w książce wyjść.



◦ W przypadku nie zgłoszenia się wychowanka/ki do bursy w umówionym terminie, 
wychowawca sprawdza pozostawiony kontakt telefoniczny, wyjaśniając przyczynę 
przedłużającej się nieobecności.

◦ W sytuacji utraty kontaktu z wychowankiem/ką, wychowawca powiadamia 
rodziców/opiekunów prawnych oraz policję.

III. Wyjście na studniówkę

◦ Wychowanek/ka ma obowiązek poinformowania wychowawcy grupy o terminie studniówki
z wyprzedzeniem.

◦ Rodzic/Opiekun prawny wychowanka/ki składa z wyprzedzeniem pisemne oświadczenie o 
wyrażeniu zgody na zwolnienie syna/córki ze wskazaniem środków bezpieczeństwa jakie 
rodzic ma zapewnić.

◦ Wychowawca grupy dokonuje wpisu w książce wyjść o zwolnieniu wychowanka/ki na 
studniówkę i przewidywanej godzinie powrotu.

◦ Wychowawca dyżurny sprawdza czy zwolniony/a wychowanek/ka wrócił/a do bursy 
zgodnie z wpisem w książce wyjść.

◦ W przypadku nie zgłoszenia się wychowanka/ki do bursy w umówionym terminie, 
wychowawca sprawdza pozostawiony kontakt telefoniczny, wyjaśniając przyczynę 
przedłużającej się nieobecności.

◦ W sytuacji utraty kontaktu z wychowankiem/ką, wychowawca powiadamia 
rodziców/opiekunów prawnych oraz policję.

IV. Wyjazd do domu

◦ Wychowankowie wyjeżdżają do domu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i po 
konsultacji telefonicznej wychowawcy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

◦ W uzasadnionych przypadkach możliwe są inne dni wyjazdów i powrotów.

◦ Wychowanek/ka ma obowiązek przed wyjazdem do domu dokonania wpisu w książce 
wyjazdów z podaniem terminu wyjazdu i powrotu do bursy.

◦ Wpis poświadcza własnoręcznym podpisem po powrocie.

◦ Wychowanek/ka wyjeżdża i wraca do bursy zgodnie z dokonanym wpisem.

◦ W przypadku zmiany terminu powrotu do bursy rodzic/opiekun prawny wychowanka/ki 
informuje telefonicznie wychowawcę dyżurnego o terminie powrotu syna/córki do bursy.

◦ Wychowawca dyżurny sprawdza czy wychowanek/ka wrócił/a do bursy zgodnie z wpisem 
w książce wyjazdów.

◦ W przypadku nie zgłoszenia się wychowanka/ki do bursy w umówionym terminie 
wychowawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

◦ Każdy z wychowanków musi posiadać oświadczenie (załącznik nr 3) od 
rodziców/opiekunów prawnych, że podczas każdorazowej podróży wychowanka do domu 



rodzice/prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za jego życie i zdrowie od 
momentu wyjścia dziecka z bursy do czasu jego powrotu do bursy.

V. Nagły wyjazd do domu

 Wychowanek/ka ma obowiązek poinformowania wychowawcy grupy o zamiarze i przyczynach 
wyjazdu do domu w danym dniu.

 Wychowanka/kę zwalnia wychowawca pełniący dyżur tego dnia.

 Warunkiem uzyskania zgody na wyjazd wychowanka/ki jest telefoniczne poinformowanie 
wychowawcy przez rodzica/opiekuna prawnego o wyjeździe wychowanka/ki i przejęciu 
odpowiedzialności za dziecko.

 Wychowawca ma obowiązek sprawdzenia przekazanej informacji telefonicznej 
od rodzica/opiekuna prawnego.

 Fakt zwolnienia wychowanka/ki wychowawca notuje w zeszycie raportów
z podaniem terminu wyjazdu i powrotu wychowanka/ki do bursy.

 Wychowanek/ka wyjeżdża i wraca do bursy zgodnie z ustaleniami.

 W przypadku zmiany terminu powrotu do bursy rodzic/opiekun prawny wychowanka/ki 
informuje telefonicznie wychowawcę dyżurnego o terminie powrotu syna/córki do bursy 
następnie wychowawca odnotowuje daną informację w zeszycie raportów.

 Wychowawca dyżurny sprawdza czy zwolniony/a wychowanek/ka wrócił/a do bursy zgodnie z 
wpisem w książce  wyjazdów.

 W przypadku nie zgłoszenia się wychowanka/ki do bursy w umówionym terminie wychowawca
kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.


