
REGULAMIN KONTROLI CZYSTOŚCI W BURSIE SZKOLNEJ W STARYM SĄCZU 

1. Celem kontroli pomieszczeń mieszkalnych jest wdrażanie młodzieży do dbania o czysty                              

i estetyczny wygląd pokoi.  

2. Kontrola czystości prowadzona jest przez wychowawcę dyżurującego, codziennie, od 

poniedziałku do piątku:  

a) rano przez wychowawcę pełniącego dyżur ( ocena bez możliwości poprawy).                                                           

Pokój ma być wizualnie czysty, w tym:  

1) prawidłowo zaścielone łóżko (1 pkt.)  

2) nie przepełniony kosz (1 pkt.)  

3) czysta podłoga, ułożone buty, książki i zeszyty poukładane na półkach (1 pkt.)  

4) czysta umywalka, a w przypadku pokoju z łazienką, posprzątana łazienka (1 pkt.) 

               Można uzyskać łącznie 4 pkt  

b) wieczorem, przez wychowawcę oraz przedstawiciela młodzieży  wybranym przez SWB. Na 

pawilonie  A wychowawcy towarzyszy – chłopiec, na pawilonie B – dziewczyna ( ocena z 

możliwością poprawy – na wniosek wychowanka) 

3. Podczas wieczornej kontroli można uzyskać : 1 pkt. - pokój czysty  lub 0 pkt. - pokój 

brudny. 

4. Reasumując, za ład i porządek w pokoju można uzyskać maksymalnie 5 punktów dziennie   

( 4 rano, 1 wieczorem), oprócz środy. W środy sprawdzana jest tzw. „generalka”, za którą 

można otrzymać max 11 pkt. ( 4 rano, 7 wieczorem), wg następujących kryteriów: 

 1. Nie ma śmieci zalegających na podłodze, biurku i w przeładowanym koszu, który 

musi być codziennie opróżniany i myty raz w tygodniu. K  

2. Łóżka są zaścielone i przykryte kocem T  

3. Podłoga odkurzona i umyta, buty ułożone P 

 4. Na regałach, biurkach, parapecie i za łóżkami nie ma kurzu, śmieci Ku 

 5. Brak naczyń i resztek jedzenia w pokoju i na parapecie N 

 6. Nie ma porozrzucanych ubrań, toreb, książek i innych przedmiotów, w szafach i na 

półkach jest porządek. U  

7. Czysty zlew, lusterko, kran, czysta toaleta, prysznic Ł  

5. Punkty przyznawane są analogicznie do oczekiwanych wymagań: 



- 7 punktów otrzymują mieszkańcy, których pokój spełnia wszystkie kryteria czystości  

- 6 punktów otrzymują mieszkańcy, których pokój nie spełnia jednego warunku. 

 - 5 punktów otrzymują mieszkańcy, których pokój nie spełnia dwóch warunków 

 - 4 punkty otrzymują mieszkańcy, których pokój nie spełnia trzech warunków 

 - 3 punkty otrzymują mieszkańcy, których pokój nie spełnia czterech warunków  

- 2 punkty otrzymują mieszkańcy, których pokój nie spełnia pięciu warunków  

- 1 punkt otrzymują mieszkańcy, których pokój nie spełnia sześciu warunków 

 - 0 punktów otrzymują mieszkańcy, których pokój nie spełnia siedmiu warunków  

6. Oceny codziennie są umieszczane na Karcie Czystości. 

7. Na koniec tygodnia, każdy wychowawca liczy punkty w swojej grupie.  

8. Na koniec miesiąca , przedstawiciel młodzieży sporządza ogólną tabelę punktacji.  

9. Wychowanek, który notorycznie łamie regulamin czystości, będzie rozliczany  

indywidualnie przez wychowawcę grupy (bez szkody dla pozostałych mieszkańców) i będą 

nakładane na niego kary.                 

10. Kwestie sporne rozstrzyga wychowawca sprawdzający czystość wraz z wychowawcą 

grupy. 

11. Ogólna suma punktów przedstawia się następująco: 

Dzień tyg. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Suma 

Liczba pkt. 0-4 pkt 0-4 pkt 0-11 pkt 0-4 pkt 0-4 pkt 0-31 pkt 

 

26-31 pokój bardzo czysty 

11-25 pokój czysty 

0-10 pokój brudny 

 12. Gradacja kar za brak czystości w pokojach: 

1 tydzień: Rozmowa i ustne upomnienie wychowawcy                                                                                                                 

2 tydzień: Ustne upomnienie dyrektora z powiadomieniem rodziców                                                                                                                                 

3 tydzień: Praca na rzecz bursy                                                                                                                                                                            

4 tydzień: Nagana dyrektora na piśmie.                                                                                                                                                     

5 tydzień: Karne przeniesienie wychowanka do innej grupy, lub pokoju.                                                                                                            

6 tydzień: Czasowe wydalenie wychowanka z bursy na okres od 14 do 30 dni  



13. Za bardzo dobrą czystość w pokoju, mieszkańcy pokoju będą nagradzani: 

-  pochwałą,  

- dyplomem,  

- doposażeniem pokoju w lepsze sprzęty lub inne nagrody uzgodnione z dyrektorem, 

 - podniesieniem  oceny zachowania o jeden stopień 


