
PROCEDURY PRZYJMOWANIA I PRZEBYWANIA WYCHOWANKÓW  
W BURSIE SZKOLNEJ  

W OKRESIE ZAGROŻENIA SPOWODOWANEGO KORONAWIRUSEM. 

 

Procedury nie znoszą obowiązku przestrzegania Regulaminu i Statutu Bursy Szkolnej  

a wychowanek ma obowiązek się z nimi zapoznać i ich przestrzegać oraz podpisać stosowne 

deklaracje i oświadczenia.  

 

I. Zasady zakwaterowania wychowanka w bursie. 
1. W bursie mogą przebywać tylko zdrowi wychowankowie. Z bursy nie mogą 

korzystać wychowankowie mający objawy chorobowe, mający bliski kontakt  

z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywający w domu z osobami 

poddanymi kwarantannie lub izolacji. O każdej takiej sytuacji należy 

poinformować placówkę. 

2. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z Procedurami Przyjmowania  

i Przebywania Wychowanków w Bursie Szkolnej w Okresie Zagrożenia 

Spowodowanego Koronawirusem oraz wypełnić stosowne oświadczenie.  

W przypadku wychowanka niepełnoletniego oświadczenie podpisuje rodzic. 

 

 

 

II. Zasady funkcjonowania wychowanka w bursie.  
1. Do budynku mogą wchodzić tylko wychowankowie  oraz pracownicy bursy.  

Do minimum zostaną ograniczone wejścia do placówki osób trzecich. 

2. Wychowanek wchodzi do bursy w maseczce lub w przyłbicy (lub w innej 

osłonie ust i nosa) po uprzedniej dezynfekcji dłoni.  

Noszenie maseczek lub innej osłony ust i nosa w budynku bursy będzie 

obowiązkowe, obowiązuje również zachowanie dystansu społecznego 1,5 m. 

Wychowanek przebywający w bursie ma obowiązek częstego mycia  

i dezynfekcji dłoni. 

3. Na terenie bursy (w budynku oraz na zewnątrz w obszarze placówki) 

obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 1,5 m. Dozwolone jest wzajemne 

odwiedzanie się w pokojach mieszkalnych (w pokoju mieszkalnym może 

przebywać maksymalnie 4 wychowanków z zachowaniem dystansu 

społecznego 1,5 m). 

4. W celach profilaktycznych młodzież mieszkająca w bursie będzie miała 

codziennie mierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym. Pomiary 

nie będą rejestrowane. 

5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych  

u wychowanka oraz w przypadku temperatury 38º lub wyżej wychowanek 

zostanie odizolowany. O sytuacji będą powiadomieni rodzice, którzy będą 

zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z bursy. 



6. Wychowanek zakwaterowany w bursie ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać 

wychowawcy wszelkie przypadki złego samopoczucia. 

7. W bursie obowiązuje zakaz zgromadzeń poza wyznaczonymi miejscami 

(świetlice, uczelnie) zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

8. Wychowanek przyjeżdżający do bursy ma obowiązek posiadać własną pościel 

(poszwa na kołdrę, poduszkę, prześcieradło), rękawiczki i maseczkę ochronną, 

środki do higieny i dezynfekcji, przybory szkolne (bursa nie będzie udostępniać 

tego rodzaju przedmiotów). Należy przywieźć tylko niezbędne rzeczy oraz 

środki do dezynfekcji stolików i biurek w pokojach mieszkalnych. 

9. W bursie nie będzie możliwości korzystania z kuchenek młodzieżowych. 

 

 

III. Zasady obowiązujące wychowanków bursy w pokoju wychowawców na 
parterze, w pokoju mieszkalnym, w świetlicy na parterze oraz w łazienkach i 
sanitariatach oraz w stołówce. 
1. Pokój wychowawców 

W pokoju wychowawców może przebywać jednocześnie tylko jeden 

wychowanek. Wszelkie sprawy wychowawcze i organizacyjne będą 

realizowane z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego 1,5 m. Przed 

wyjściem do szkoły młodzież zostawia klucze od pokoi mieszkalnych w 

wyznaczonym miejscu w holu na parterze. 

2. Pokój mieszkalny 
W pokoju mieszkalnym mogą przebywać zakwaterowani w nim 

wychowankowie oraz osoby dodatkowe (maksymalnie 4 wychowanków  

w pokoju, z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m). 

Pokój powinien być utrzymany w czystości i higienie oraz często wietrzony. 

Młodzież ma obowiązek do codzienne dezynfekcji blatów roboczych  

w pokojach (stoliki, biurka) własnymi środkami do dezynfekcji. Rzeczy 

osobiste, książki i przybory szkolne należy trzymać tylko w szafkach i szafach 

przypisanych danej osobie. Wychodząc do szkoły należy zostawić otwarte 

uchylnie okno. 

3. Świetlice 
W pomieszczeniach może przebywać nie więcej niż 10 osób z zachowaniem 

dystansu społecznego 1,5 m oraz obowiązującego regulaminu.  

4. Łazienka, sanitariaty 
Wychowankowie mogą korzystać wyłącznie z wyznaczonych dla nich łazienek 

i sanitariatów zachowując obowiązujący dystans społeczny 1,5 m oraz stosując 

się do obowiązującego regulaminu.  

5. Stołówka 
W stołówce przy każdym stoliku mogą jednocześnie siedzieć 2 osoby. Każda 

grupa będzie spożywała posiłki przy wyznaczonych dla niej stolikach.   

W pomieszczeniu należy przestrzegać zasad zawartych w regulaminie stołówki. 

Rekomenduje się spożywanie posiłków przy wspólnym stoliku  

z współmieszkańcami swojego pokoju. 

6. Zasady korzystania z pokojów cichej nauki, biblioteki i siłowni są określone 
w oddzielnych Regulaminach. 

7. Kuchenki młodzieżowe są wyłączone z użytkowania. 



IV. Odizolowanie wychowanka w razie wystąpienia u niego objawów chorobowych 
1. Na terenie bursy jest wyznaczone pomieszczenie – pokój nr. 1, w którym można 

czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów 

chorobowych. W takiej sytuacji obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 

2 m. 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wychowanek przebywający na terenie 

bursy, który wykazuje objawy chorobowe (takie jak: gorączka, kaszel, duszność 

lub inne nietypowe) zostanie odizolowany a wychowawca niezwłocznie 

poinformuje rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji oraz bezzwłocznej 

konieczności odebrania dziecka z Bursy Szkolnej (rekomendowany własny 

środek transportu). 

3. W przypadku braku kontaktu z rodzicem / opiekunem prawnym wychowanka 

lub w przypadku braku możliwości odbioru dziecka z bursy wychowawca 

powiadamia służby medyczne i Państwową Stację Sanitarno – 

Epidemiologoczną. 

 

 


