PRZYDATNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
Tarnowska Bursa Szkolna
33-100 Tarnów, ul. Legionów 4
Telefon stacjonarny 14 688-99-88
Telefon komórkowy 516-488-116
ROZKŁAD DNIA W TARNOWSKIEJ BURSIE SZKOLNEJ
6:00 sprawdzanie obecności
6:15 – 9:00 śniadanie
8:00 – 13:30 wyjście do szkoły
13:30 – 15:30 obiad (wychowankowie, którzy w danym dniu kończą lekcje o późniejszej
godzinie i nie zdążą odebrać posiłku w godzinach wydawania, mają obowiązek zgłosić ten fakt
poprzez wpisanie się na listę – własnym długopisem (znajdującą się w jadalni) do godziny 9:00.
Tylko na tej podstawie obiad lub kolacja będą odłożone i wydane po godzinie 15:30 lecz nie
później niż do godziny 20:00.
16:00 – 18:30 nauka własna
18:00 – 20:00 kolacja (za wyjątkiem piątku)
18:00 – 20:00 czas wolny
21:45 – 22:00 sprawdzanie obecności
22:00 – 6:00 cisza nocna

WYJAZD Z BURSY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
W każdy piątek do godziny 17:00

PRZYJAZD DO BURSY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W każdą niedzielę od godziny 18:00

ISTOTNE INFORMACJE !!!
Każdy wychowanek powinien posiadać własny zestaw naczyń (talerz, miska, kubek,
sztućce) do użytku poza jadalnią Bursy oraz pościel: kołdrę, poduszkę (wsad), komplet
poszewek oraz prześcieradło z gumką o wymiarach 90x200.
W dni wyjazdowe rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany zapewnić
wychowankowi bezwzględną opiekę i bezpieczeństwo.
Wychowanek opuszcza Bursę w każdy piątek do godz. 17.00. Ponowny powrót
młodzieży do Bursy następuje w niedzielę od godz. 18.00.
W przypadku wystąpienia konieczności powrotu wychowanka po godz. 20.00
rodzic/opiekun prawny ma obowiązek uprzedzić wychowawcę o takiej konieczności
(wiadomość przesłana na pocztę mailową lub potwierdzenie telefoniczne), a także podać
miejsce gdzie nastąpić ma wyjście lub wyjazd.
W przypadku wyjazdów w innych dniach niż piątek, rodzic/opiekun prawny ma
obowiązek uprzedzić wychowawcę o takiej konieczności (wiadomość przesłana na pocztę
mailową lub potwierdzenie telefoniczne). Bez informacji/potwierdzenia od rodzica/opiekuna
prawnego, wychowankowie nie będą wypuszczani z budynku Bursy.
W przypadku choroby lub innej sytuacji losowej powodującej niemożność powrotu
wychowanka do Bursy z domu, w przewidzianym regulaminem czasie, rodzic/opiekun
prawny ma obowiązek powiadomić wychowawcę, najpóźniej do godz. 20.00 w dniu w
którym ma nastąpić powrót.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Telefon komórkowy 516-488-116
Adres email: sekretariat@tarnowskabursa.pl
Wychowawcy Tarnowskiej Bursy Szkolnej

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W BURSIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Informujemy, że umowa na rok szkolny 2020/2021 przewiduje ewentualne, dalsze skutki czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym Bursy w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych. W takim przypadku nastąpi
zwolnienie z opłat za zakwaterowanie za dany miesiąc kalendarzowy – jeżeli czasowe ograniczenie
funkcjonowania Bursy dotyczy całego, pełnego miesiąca kalendarzowego oraz całodzienne wyżywienie
– za cały okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Bursy.

Wrzesień 2020 – czesne: 215,00 zł + wyżywienie: 286,00 zł – razem 501,00 zł
Październik 2020 – czesne: 215,00 zł + wyżywienie: 286,00 zł – razem 501,00 zł
Listopad 2020 – czesne: 215,00 zł + wyżywienie: 260,00 zł – razem 475,00 zł
Grudzień 2020 – czesne: 215,00 zł + wyżywienie: 208,00 zł – razem 423,00 zł
UWAGA: Opłaty za wyżywienie mogą ulec zmniejszeniu w zależności od wydłużenia przerwy
w pracy szkół na terenie miasta Tarnowa.
DANE DO PRZELEWU
Tarnowska Bursa Szkolna
Millenium Bank
50 1160 2202 0000 0002 4535 5584

UWAGA: W przelewie należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, za który
miesiąc dotyczy wpłata.
przykładowa treść nazwy przelewu: Jan Kowalski, za wrzesień

