Informacje ogólne dotyczące zakwaterowania młodzieży
- kontynuującej pobyt i nowo przyjętych w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu w roku szkolnym 2019/2020
Przyjazd do bursy jest możliwy 01 września 2019r. (niedziela) w godz. 18:00 – 21:00.
Warunkiem przydzielenia miejsca jest dopełnienie formalności przez rodziców/opiekunów
prawnych młodzieży, tj. wypełnienie dodatkowych dokumentów, stąd obecność w tym dniu
rodzica jest niezbędna.
W pierwszych dniach pobytu nastąpi zapoznanie młodzieży z obowiązującym regulaminem,
konsekwencjami za niestosowanie się do tego regulaminu, rozkładem dnia wychowanka oraz pisemne
potwierdzenie zapoznania się z nimi i akceptacji obowiązujących w naszej placówce zasad pobytu. Każdy
wychowanek pragnący mieszkać w bursie musi akceptować ustalone zasady pobytu w bursie.
W przypadku niestosowania się do zasad pobytu w bursie nastąpi cofnięcie przydzielonego
miejsca i tym samym wykwaterowanie z bursy!
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!
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 wychowanek zobowiązany jest posiadać w szczególności własne przybory higieniczno –
toaletowe, ręczniki, przybory szkolne, opakowanie na śniadanie do szkoły oraz pościel, tj. prześcieradło,
powłokę na kołdrę i na poduszkę.
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 12,00 zł.
Wysokość należnej opłaty za dany miesiąc będzie podawana do wiadomości na tablicy ogłoszeń w
bursie. Należne opłaty należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca na wskazane konto bankowe
placówki. W przypadku braku wniesienia należnej opłaty we wskazanym terminie, bursa zastrzega
sobie prawo odmowy dalszego pobytu w bursie.

