WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
I MŁODZIEŻY DOTYCZĄCE POBYTU
W BURSIE W CZASIE PANDEMII

Szanowni Rodzice i Młodzież
Drogie Bursiaki !!!!
Gratulujemy Wam dostania się do wymarzonych szczecińskich
szkół i cieszymy się, że będziemy mogli towarzyszyć Wam w czasie
trwania Waszej edukacji. Życzymy sukcesów !
Zaczynający się rok szkolny będzie inny, trudny ze względu na
trwającą pandemię. W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci będziemy
bezwzględnie wymagać przestrzegania zasad związanych z reżimem
sanitarnym. Zależy nam, aby ten rok szkolny przebiegał bezpiecznie,
zdrowo. Prosimy o stosowanie się do wytycznych MZ, GIS i MEN oraz
zaleceń obowiązujących w naszej bursie. Prosimy o partnerską
współpracę wychowawczą i natychmiastowe reagowanie na trudne
sytuacje jakie mogą pojawić się w bursie, a w szczególności zdrowotne.
W przypadku pojawienia się u dziecka objawów infekcji dróg
oddechowych lub innych Rodzice/Opiekunowie muszą natychmiast
zabrać dziecko i skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Do czasu
przyjazdu Rodziców/Opiekunów dziecko będzie odizolowane od
rówieśników, a w szczególnych sytuacjach będziemy wzywać pogotowie
lub zawiadamiać oddział zakaźny szpitala.
Proszę zapoznać się z zasadami funkcjonowania BURSY SZKOLNEJ
INTEGRACYJNEJ w czasie pandemii zamieszczonymi na stronie
internetowej bursy.
Zapytania i wątpliwości uprzejmie proszę przesyłać na adres e-mail:
wychowawcybursa@wp.pl
W pilnych sprawach proszę dzwonić 91 4346-835
Jermina Powąska
Dyrektor Bursy Szkolnej Integracyjnej

Zasady zakwaterowania wychowanków
w Bursie Szkolnej Integracyjnej
w dniu 31.08.2020 r.

Rodzice/opiekunowie prawni oraz wychowankowie są zobowiązani do zapoznania się
z Procedurami Bezpieczeństwa w Okresie Pandemii Covid-19 obowiązującymi na terenie placówki,
które są umieszczone na stronie internetowej bursy.
1.Każdy wchodzący do budynku bursy zobowiązany jest do używania indywidualnych środków
ochrony osobistej (osłona nosa i ust, rękawiczki ochronne).
2. Po wejściu do budynku Bursy każdemu mierzona będzie temperatura bezdotykowym termometrem.
Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora wychowawca/pracownik bursy.
3. W pierwszej kolejności będą kwaterowani wychowankowie nowoprzyjęci w godzinach
15.00 – 17.00
a) od godziny 15.00-16.00 odbędzie się kwaterowane pierwszej grupy nowoprzyjętych
wychowanków (16 osób); wg nazwisk zaczynających się A- M
b) od godz. 16.00-17.00 odbędzie się kwaterowane drugiej grupy nowoprzyjętych
wychowanków (16 osób); wg nazwisk zaczynających się N -Ż
c) do bursy może wejść wychowanek tylko z jednym z rodziców/opiekunów prawnych.
4. Od godziny 17.00 – 18.00 mogą zakwaterować się wychowankowie – uczniowie klas drugich
szkół ponadpodstawowych. Do bursy może wejść tylko wychowanek, bez osób towarzyszących.
5. Od godziny 18.00 – 19.00 mogą zakwaterować się wychowankowie – uczniowie klas trzecich
i czwartych szkół ponadpodstawowych. Do bursy może wejść tylko wychowanek, bez osób
towarzyszących.
6. Rodzice wychowanków nowoprzyjętych do bursy zobowiązani są do dostarczenia w dniu przyjazdu
następujących dokumentów:
a) oryginałów wszystkich dokumentów rekrutacyjnych oraz skrócony odpis aktu urodzenia,
(oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem), zaświadczenie
o zameldowaniu na pobyt stały, zdjęcie legitymacyjne;
b) dokumenty obowiązujące w placówce: "Karta Bursiaka", "Zobowiązanie". Dokumenty
te zostaną przesłane na adres e-mail rodzica. Dokumenty należy wydrukować, wypełnić
i przekazać wychowawcy grupy.

7. Proszę mieć własną kołdrę, poduszkę oraz bieliznę pościelową.
8. Rzeczy osobiste należy ograniczyć do niezbędnego minimum, co pozwoli łatwiej utrzymać w
pokoju porządek i czystość.
9. Do bursy proszę nie przywozić:
a) takich urządzeń jak: tostery, żelazka, kuchenki elektryczne ,mikrofalowe ze względu na
bezpieczeństwo. Takie urządzenia są na wyposażeniu bursy.
b) sprzętu sportowego typu: deskorolki ,rolki, wrotki, rowery, hulajnogi, sztangi, ze względu na
brak miejsca na przechowywanie.
10. W dniu przyjazdu do bursy wychowankowie nie mają wyżywienia. Placówka rozpoczyna żywienie
młodzieży od 01.09.2020 r. od śniadania.
11.Godziny wydawania posiłków mogą być wydłużone i dostosowane do rozkładu zajęć w szkołach.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania stołówki zamieszczone są zasadach ,,Organizacja
przygotowania i wydawania posiłków w bursie.”
12. Młodzież mieszkająca w bursie ma obowiązkowe zebranie z wychowawcami grup o godz. 20.00
w dniu kwaterowania.
13.Proszę dokonać opłat za zamieszkanie i wyżywienie do dnia 31.08.2020 r. na konto bursy:
Bank Polski PKO 38 1020 4795 0000 9802 0278 3322 i przyjechać z dokumentem potwierdzającym
wpłatę.
15. Każdy z wychowanków ma obowiązek dostarczyć wypełnione i podpisane przez rodzica /opiekuna
prawnego oświadczenie COVID-19.
Dyrektor Jermina Powąska i Rada Pedagogiczna BSI

