INFORMACJA DLA PRZYSZŁYCH WYCHOWANKÓW
I ICH RODZICÓW
ZPM BURSA w Grudziądzu
Rok szkolny 2021 / 2022

1. Dokumenty, które należy złożyć w dniu przyjazdu:
- zaświadczenie lekarskie w przypadku stałego zażywania leków
/należy przekazać wychowawcy grupy wychowawczej/.
00

2. Przyjazd wychowanków odbywa się 31 sierpnia 2021 r. w godz. 14 - 20

00.

Wychowanek niepełnoletni przyjeżdża w tym dniu do bursy z rodzicami
lub opiekunami prawnymi. W innym przypadku nie będzie tego dnia
przyjęty do placówki!
3. W dniu przyjazdu do bursy należy mieć przy sobie gotówkę - wszyscy
wychowankowie tego dnia wpłacają kwotę 460 zł za miesiąc wrzesień.
( 22 dni żywieniowych we miesiącu wrześniu + pozostałe opłaty )
Koszty pobytu wychowanka w bursie:
a. Stawka żywieniowa - 13 zł / dzień;
b. Opłata za pobyt - 89 zł / miesiąc;
c. Fundusz Bursy - 60 zł / opłata roczna;
d. Fundusz Rady Samorządu Bursy - 25 zł / na semestr.
4. Należy przywieźć :
a. Pościel (poszewka na poduszkę, poszewka na kołdrę i prześcieradło);
b. Ręcznik i przybory toaletowe;
c. Miękkie obuwie;
d. Kubek i sztućce (koniecznie potrzebne do żywienia w stołówce);
e. Maseczki.

5. Procedura dnia przyjazdu:
a. Sprawdzenie przez przyszłego wychowanka swojego nazwiska na liście
przyjętych ze zwróceniem uwagi na numer piętra i pokoju / lista wywieszona
będzie przy wejściu do placówki /;

b. Zgłoszenie się do dyrekcji placówki i podanie numeru przydzielonego
pokoju celem otrzymania tymczasowej wejściówki /parter/;
c. Wniesienie opłat za bursę / parter - świetlica /;
d. Zgłoszenie się z rodzicem / opiekunem prawnym do wychowawcy grupy
na wskazanym piętrze.
6. Inne WAŻNE informacje:
a. W placówce obowiązuje statut, Regulamin Wychowanka Bursy,
Regulamin postępowania dla wychowanków, wychowawców oraz
rodziców/opiekunów prawnych wychowanków ZPM Bursa
obowiązujący od 31 sierpnia 2020 roku w związku z koronawirusem
oraz procedury / dostępne na stronie internetowej bursy /;
b. Odpłatność za pobyt i wyżywienie regulujemy za dany miesiąc:
- z góry za pierwszy miesiąc pobytu w bursie,
- do 15 każdego miesiąca dalszego pobytu;
W wyjątkowych przypadkach ustalenie opłaty w terminie późniejszym
możliwe jest wyłącznie po osobistym kontakcie rodzica/opiekuna
z wychowawcą oraz dyrektorem bursy i nie dotyczy dnia przyjęcia do placówki .

c. sprzęt elektroniczny /m. in. komputery, laptopy, sprzęt muzyczny, telefony
komórkowe/ wychowankowie przywożą na własną odpowiedzialność,

po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy;
d. W placówce nie można posiadać zwierząt.

7. Prosimy rodziców o bieżący kontakt z wychowawcą.

Do zobaczenia we wtorek, 31 sierpnia 2021 r.!





