
ZAKWATEROWANIE W BURSIE MIĘDZYSZKOLNEJ WE WRZEŚNI 2020/2021 

przy ul. Słowackiego 11 i ul. Kaliskiej 2 

 

Przyjazd do Bursy odbędzie się w dniu 31.08.2020 r. (poniedziałek) w godz. godz. 16.00 – 20.00 

 

1. Do Bursy przyjeżdża wychowanek, który: 

 

• jest zdrowy bez infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; 

• nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni; 

 

2. Wszyscy wychowankowie i rodzice w budynku Bursy mają obowiązek posiadania maseczki 

(ewentualnie przyłbicy) zakrywającej usta i nos. 

3. Prosimy także o zachowanie obowiązującego dystansu, sprawne przemieszczanie się na 

terenie bursy i przebywanie tylko w wyznaczonych salach. Informujemy, iż przy wejściu do 

placówki dostępny będzie płyn do dezynfekcji, a wychowanek i rodzic zobowiązany jest 

zdezynfekować ręce. 

4. Do bursy z wychowankiem może wejść tylko jedna osoba (rodzic/opiekun) przy zachowaniu 

zasad sanitarnych. 

5. Wychowanków, Rodziców/Prawnych Opiekunów prosimy, aby w dniu zakwaterowania 

zgłaszali się: 

 ul. Słowackiego 11 sala nr 1 b 

 ul. Kaliska 2  sala konferencyjna /parter/    

 gdzie  odbędzie się podpisanie dokumentów niezbędnych przy kwaterowaniu. 

6. Stołówka Bursy będzie otwarta od dnia 1.09.2020 r.. Pierwszym posiłkiem w dniu 

01.09.2020r. będzie ŚNIADANIE. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania 

stołówki w czasie zagrożenia epidemiologicznego są opisane w Procedura postępowania w 

Bursie Międzyszkolnej we Wrześni  w okresie pandemii COVID-19. 

7. Koszt pobytu wychowanka w bursie: 

• stawka żywieniowa - 15,00 zł. za osobodzień (3 posiłki), 

• opłata za zakwaterowanie – 20,00 zł miesięcznie. 

 

 Ważna informacja:  

 

Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg 

zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować dyrekcje/wychowawców o 

tym fakcie na etapie przyjęcia do bursy. W przypadku występowania u wychowanka 

chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do zamieszkania w bursie. 

  

Do Bursy: 

należy przywieźć: 

• poszewki na kołdrę, poduszkę i prześcieradło w standardowych rozmiarach; 

 naczynia (kubek, talerzyk, sztućce) do użytku w pokoju; 

• tylko niezbędne rzeczy osobiste oraz pomoce naukowe; 

 opinia lekarska jeśli ktoś choruje na chorobę przewlekłą (np. astma, alergia) o braku 

przeciwwskazań zamieszkania w bursie. 

nie przywozimy: 



 sprzętów AGD oraz innych urządzeń np: toster, żelazko, czajnik, grzejnik, kuchenka 

elektryczna itp. ze względu na przepisy bezpieczeństwa –czajnik, lodówka i kuchenka 

mikrofalowa będą dostępne w aneksach kuchennych w budynkach. 

 

Bursa Międzyszkolna we Wrześni nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz 

przedmioty wartościowe (m.in. laptop, telefon, MP3/MP4,  iPod). 

 

Szanowni Państwo! 

Ten rok ze względu na trwającą pandemię będzie bardzo trudny. Będziemy bezwzględnie 

wymagać przestrzegania zasad związanych z reżimem sanitarnym i będziemy dbać o 

bezpieczeństwo młodzieży.  

 

Prosimy o partnerską współpracę wychowawczą i natychmiastowe reagowanie na trudne sytuacje 

jakie mogą pojawić się w Bursie, a szczególnie zdrowotne. 

 

Wszystkie wątpliwości, zgłaszanie np. nieobecności dziecka w bursie,  zapytania w sprawach 

młodzieży można bezpośrednio kierować na adres e-mail  lub numery telefonów: 

 

Dyrektor bursy  tel. : 509 869 201 

Wychowawcy – ul. Słowackiego 11, tel. 509 869 273 

Wychowawcy - ul. Kaliska 2,  61 4360 515 w. 62 

e-mail: 

 dyrektor.bursa@wrzesnia.powiat.pl, 

 recepcja.bursa@wrzesnia.powiat.pl 
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