Uchwała Nr 7/2011
Rady Pedagogicznej Bursy Szkolnej w Mławie
z dnia 15 września 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Bursy Szkolnej w Mławie
Na podstawie
•
art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z
2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami ),
•
rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych
zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci
w tych placówkach ( Dz. U. z 2011r. Nr 109, poz 631 ) uchwala się, co następuje:
§1
Do Statutu Bursy Szkolnej w Mławie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/44/2003
Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2003r., wprowadza się następujące zmiany:
1. w dziale I , rozdziale 2, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
” Miesięczną opłatę za zakwaterowanie wychowanka w Bursie, na bazie kalkulacji kosztów
związanych z utrzymaniem miejsca – w wysokości do 50% kosztu utrzymania miejsca, a
także termin i sposób jej wnoszenia ustala organ prowadzący placówkę. Do kosztów tych nie
wlicza się kosztów płac pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń”.
2. w dziale III, rozdziale 2, § 22 otrzymuje brzmienie:
„ Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji placówki, opracowany przez dyrektora placówki w terminie do 30 kwietnia
każdego roku. Arkusz organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia
25 maja danego roku”.
3. w dziale III, rozdziale 2, § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określa dyrektor w uzgodnieniu z organem
prowadzącym Bursę”.
4. w dziale III, rozdziale 2, § 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w Bursie określa
tygodniowy plan zajęć, opracowany przez dyrektora placówki w uzgodnieniu z organem
prowadzącym Bursę”.
5. w dziale III, rozdziale 2, dodaje się § 25 w brzmieniu:
„ 1. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.
2. Dyrektor Bursy informuje wolontariusza o specyfice działalności placówki i
konieczności
zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących jej wychowanków.
3. Dyrektor placówki zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
2) czas trwania porozumienia;

3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z pracownikami
pedagogicznymi Bursy;
4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków
placówki;
5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
4. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z
pracownikami pedagogicznymi oraz pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonej
przez niego osoby”
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Bursy Szkolnej w Mławie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

