Informacje dotyczące zakwaterowania młodzieży w nowym roku szkolnym 2017/2018
Przyjęcie młodzieży do Bursy w celu zakwaterowania odbędzie się 3.09.2017r. tj. w niedzielę
po godz. 1400. Tego dnia przewidziana jest kolacja dla mieszkańców bursy o godz. 1700.
W tym samym dniu o godz. 1600 odbędzie się zebranie dyrektora Bursy i nauczycieli – wychowawców
z rodzicami wychowanków.
Z uwagi na ważność omawianych spraw, obecność rodziców na spotkaniu jest obowiązkowa.
Młodzież przyjeżdżająca do bursy powinna posiadać:
a) środki do utrzymania higieny osobistej,
b) piżamę,
c) obuwie zmienne (kapcie),
d) środki piorące.
Uczeń przyjęty do Bursy po raz pierwszy musi być zameldowany na pobyt czasowy do końca
miesiąca, w którym zamieszkał w bursie. W celu zameldowania wychowanek ma obowiązek
wypełnienia odpowiedniego wniosku w sekretariacie Bursy.
Uwaga: Nie należy przywozić grzałek, kuchenek, czajników, żelazek elektrycznych, lodówek,
odbiorników telewizyjnych, pościeli oraz rzeczy wartościowych. Dopuszcza się posiadanie laptopa za
zgodą dyrektora Bursy Szkolnej.
Bursa zapewnia całodobową opiekę wychowawczą od niedzieli od godz. 1400 do piątku do godz. 2000
oraz całodzienne wyżywienie. Każdy wychowanek otrzyma kołdrę, poduszkę, koc, sztućce, komplet
pościeli i kompletne wyposażenie pokoi.
Warunki finansowe:
 kaucja 80,00 zł. płacona -jednorazowa wpłata,
 wyżywienie 8,50 zł. (śniadanie I i II, obiad, kolacja),
 zakwaterowanie 90,00 zł.
Wartość opłat we wrześniu 2017 r. wynosi:
 wyżywienie - 164,00zł.
 zakwaterowanie – 90,00zł.
 kaucja- 80,00zł.
Stanowi to kwotę 334,00 zł.
Należność /kaucja/ wpłacamy przelewem na konto nr
52 8507 0004 2001 0052 9080 0002
Należność / zakwaterowanie i wyżywienie/ płacimy przelewem na konto nr
41 8507 0004 2001 0052 9080 0006
Opłaty należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłacenie należności jest warunkiem pobytu oraz otrzymania karty stołówkowej niezbędnej do
korzystania z posiłków.
Każdego wychowanka Bursy Szkolnej obliguje do właściwego zachowania obowiązujący
Statut Bursy Szkolnej.
Rodzice proszeni są o częsty kontakt osobisty lub telefoniczny w sprawach wychowawczych
swoich dzieci z dyrektorem Bursy lub wychowawcami / tel. 41 24 76 149/.

