Informacje ogólne dotyczące zakwaterowania i pobytu kursantów
w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu od 01 stycznia 2020 roku
W celu zakwaterowania ucznia – kursanta – w bursie, szkoły zobowiązane są do przekazania
imiennego wykazu uczniów kierowanych na kurs w terminie co najmniej jednego tygodnia przed
wskazanym terminem rozpoczęcia kursu. Przekazanie tego wykazu może nastąpić drogą elektroniczną
(sekretariat@bursawagrowiec.pl) lub za pośrednictwem poczty na adres: Bursa Szkolna nr 1, ul. Kcyńska 48,
62-100 Wągrowiec.
Bursa może zakwaterować tylu uczniów ile posiada miejsc wolnych. Bursa zastrzega sobie
prawo odmowy przyznania miejsca w przypadku, jeśli uczeń na poprzednim kursie dopuścił się
łamania zasad pobytu w bursie lub uczeń zrezygnował z pobytu w bursie w trakcie trwania kursu.
Przyjazd do bursy jest możliwy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu – zwykle jest to
niedziela, w godz. 18:00 – 21:00. Warunkiem przydzielenia miejsca jest złożenie wniosku o przyjęcie do
bursy (wniosek musi być prawidłowo wypełniony, tj. z uwzględnieniem wszystkich wymaganych danych
lub informacji oraz podpisany przez osoby uprawnione – dotyczy to szkoły i rodziców/opiekunów
prawnych).
W pierwszych dniach pobytu nastąpi zapoznanie młodzieży z obowiązującym regulaminem,
konsekwencjami w przypadku ignorowania zasad pobytu w bursie, rozkładem dnia wychowanka oraz
pisemne potwierdzenie zapoznania się z nimi i akceptacji obowiązujących w naszej placówce zasad pobytu.
Brak akceptacji przez wychowanka tych zasad skutkuje koniecznością niezwłocznego opuszczenia naszej
placówki.
W przypadku ignorowania zasad pobytu w bursie nastąpi cofnięcie przydzielonego miejsca i
tym samym wykwaterowanie bez względu na fakt trwania kursu z jednoczesnym powiadomieniem
szkoły macierzystej ucznia!
W bursie obowiązuje bezwzględnie:
a) zakaz palenia tytoniu, w tym także e-papierosów,
b) zakaz sięgania po napoje alkoholowe, posiadania ich bądź przebywania pod ich wpływem,
c) zakaz sięgania po środki odurzające, posiadania ich bądź przebywania pod ich wpływem.
Zakazy te obowiązują również podczas organizowanych wyjść pod opieką wychowawcy poza placówkę, np.
wyjście do kina lub organizacja innej imprezy.
Każdy akt wandalizmu jest aktem zabronionym i z tego tytułu wyciągane są konsekwencje!
Niszczenie mienia Bursy jest związane z koniecznością naprawienia szkody, pokrycia pełnej wartości
zniszczonego przedmiotu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń!
Praca opiekuńczo – wychowawcza realizowana jest w kontakcie ze szkołą macierzystą ucznia, która
skierowała go na kurs oraz szkołą, do której uczęszcza w okresie trwania kursu. Do odpowiedzialności za
przebieg procesu opiekuńczo – wychowawczego włączamy rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia.
Jeśli jest to konieczne zapraszamy do współpracy także Policję bądź wzywamy ją na interwencję. W
niektórych przypadkach do szkoły macierzystej ucznia przekazujemy pisemną informację o zachowaniu i
postawie ucznia w naszej placówce.
Młodzież jest zobowiązana do codziennego utrzymania ładu i porządku w przydzielonych pokojach
(także łazienki) jak też sumiennego wypełniania dyżurów porządkowych w pomieszczeniach

ogólnodostępnych bądź na terenie, z których korzystają! Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać własne
przybory higieniczno – toaletowe, czyste ręczniki, przybory szkolne, opakowanie na śniadanie do szkoły.
Zabronione jest posiadanie własnej pościeli oraz własnych: kołdry, poduszki, koca, jaśka. Każde łóżko
wyposażone jest w kołdrę i poduszkę. Czysta pościel zostanie wydana każdemu indywidualnie przy
kwaterowaniu. Za wydanie czystej pościeli bursa pobiera opłatę w wysokości 8,00 zł, którą należy
wnieść najpóźniej w dniu rozliczania za pobyt w bursie (ostatni dzień kursu). Zdanie brudnej pościeli
musi nastąpić przed wykwaterowaniem z bursy w ostatnim dniu kursu.
Rozliczanie za czas pobytu odbywa się na podstawie karty obiegowej, którą uczeń otrzymuje
od wychowawcy najpóźniej tydzień przed końcem kursu.
Za pobyt w bursie wnosi się opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie na wskazane konto bankowe.
Opłata za zakwaterowanie wynosi 104,00 zł za miesiąc, całodzienne wyżywienie wynosi 13,00 zł.
Wysokość należnej opłaty za wskazany terminowo kurs zostanie podana odrębnie wraz z terminem jej
wniesienia i kontem bankowym. W przypadku braku wpłaty należnej opłaty za pobyt w bursie we
wskazanym terminie, bursa zastrzega sobie prawo odmowy dalszego pobytu w bursie od dnia
następującego po tym dniu do czasu wniesienia należnej opłaty.

