BURSA
OD ŚRODKA

Bursa

Szkolna,

człowiekowi

dom

zastępująca
rodzinny,

młodemu

jest

nie

tylko

miejscem odpoczynku, spożywania posiłków
i odrabiania lekcji. Dyrekcja i wychowawcy
dbają również o to, by ich wychowankowie

Wchodząca w skład Zespołu Placówek

rozwijali swoje zdolności i zainteresowania.

Młodzieżowych „BURSA” Bursa Szkolna przy

Popołudniowe

zajęcia

służą

rozwojowi

ulicy Gen. Józefa Hallera 37 w Grudziądzu jest

intelektualnemu, emocjonalno - społecznemu

placówką opiekuńczo - wychowawczą.

i fizycznemu. Wszechstronny rozwój zapewniają

Mieszkają w niej uczniowie grudziądzkich

różnorodne zajęcia pod okiem instruktorów

szkół ponadpodstawowych i ponadgimna-

i nauczycieli, m.in. zajęcia matematyczne,

zjalnych, wywodzący się z sąsiednich okolic

plastyczne, muzyczne, sportowe, fotograficzne,

naszego miasta.

czy ekologiczne.
W bursie działa również „Galeria Mała”,

Charakterystyczny

dla

grudziądzkiej

gdzie odbywają się wieczory poetyckie oraz

architektury 11 - piętrowy wieżowiec ma bardzo

różnorodne

dogodne położenie. Niemal za płotem budynku

artystyczne.

znajduje się aż kilkanaście szkół średnich,

konkursy,

koncerty

i

wystawy

Młodzież pragnąca rozwijać się fizycznie ma

szkół

do swojej dyspozycji siłownię, salę bilardową

mechanicznych, budowlanych i technicznych,

oraz salę tenisa stołowego, zaś przez cały rok

z kolei na specjalnym przystanku przy bursie

szkolny uczęszcza na sale sportowe sąsiednich

zatrzymuje się wiele autobusów MZK i PKS.

szkół oraz bierze udział w wielu zawodach

wchodzących

w

skład

zespołów

Podczas roku szkolnego mieszka w niej
około 300 wychowanków. Opiekę nad nimi
sprawują

wyspecjalizowani

wychowawcy

sportowych.
Dyrekcja i wychowawcy są otwarci na
wszelkie pomysły wychowanków dotyczące

i instruktorzy. W placówce zatrudniony jest

twórczej

samorealizacji,

także psycholog.

wolnego,

jak

w bursie.

również

spędzania

czasu

usprawnienia

życia

*

*

*

Jak w każdej społeczności, tak i w bursie
istnieje zespół praw. Oto niektóre z nich:
 program wychowawczy oparty jest na takich
wartościach, jak odpowiedzialność, szacunek
i sprawiedliwość - nikt nikogo nie obraża, na
nikogo

nie

krzyczy

i

nie

osądza

bezpodstawnie
 dyrektor stara się być blisko wychowanka
 wychowawcy interesują się wszystkim, co
dotyczy wychowanka i nikogo to nie dziwi
 wychowankowie

angażują

się

w

sprawy

placówki, organizują konkursy, uroczystości,
zawody
 wychowankowie są zdyscyplinowani, wszyscy
szanują się nawzajem
 mieszkańcy dbają o porządek i czystość ,
jest to wkład w utrzymaniu życia w bursie
na jak najlepszym poziomie
 w czasie przeznaczonym na naukę nikt
nikomu nie przeszkadza
 wychowankowie przyjmują gości spoza bursy
do godziny 19:00, z kolei odwiedzają się
wzajemnie do godziny 21:30
 o godzinie 22:00 nastaje cisza nocna –
wychowankowie szanują prawo innych do
wypoczynku

 każdy ma prawo zgłaszać własne propozycje

WARUNKI PRZYJĘCIA

i jeżeli są OK – oczekiwać ich realizacji oraz
w tej realizacji uczestniczyć
 co roku wychowankowie wybierają swoją
Radę Samorządu Bursy, która współpracuje
z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną
 picie alkoholu i palenie papierosów oznacza
rezygnację z pobytu w bursie
 rodzice są bieżąco informowani o swoim
dziecku i mogą odwiedzać bursę, kiedy tylko
zechcą - są zawsze mile widziani.

Bursa Szkolna przyjmuje zgłoszenia od
absolwentów szkół gimnazjalnych spoza miasta
Grudziądza.
Wszyscy,

którzy

chcieliby

mieszkać

w bursie w roku szkolnym 2016 / 2017, mogą
składać podania - dostępne na stronie
internetowej w sekretariacie w godzinach
7:00 - 14:00.
Obowiązująca dzienna stawka żywieniowa
to 10 zł., zaś opłata za pobyt w placówce
wynosi 50 zł. miesięcznie.
Dodatkowo wnoszona jest opłata 60 zł.
na

Fundusz

Mieszkańców

Bursy

płatna

jednorazowo na początku roku szkolnego.
W przypadku rodzeństwa płaci tylko 1 osoba.
Kiedy zdecydujesz się u nas zamieszkać,
przywieź ze sobą:
- akt urodzenia z nr PESEL,
- 1 zdjęcie legitymacyjne,
- zaświadczenie lekarskie - w przypadku

ZAPRASZAMY!
Odwiedź naszą stronę internetową:

www.bursa.grudziadz.com
oraz na Facebook’u pod nazwą:
Zespół Placówek Młodzieżowych Bursa

konieczności stałego zażywania leków.

ul. Gen. Józefa Hallera 37

- kubek, ręcznik, przybory toaletowe,

86 - 300 GRUDZIĄDZ

- rzeczy osobiste oraz własną pościel,

 56 64 355 40 

- miękkie obuwie zmienne.
Uwaga! W dniu przyjazdu dziecka do

e-mail: zespolbursa@vp.pl

placówki wymagana jest obecność rodzica

www.bursa.grudziadz.com

lub opiekuna prawnego.

