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Witajcie w bursie!  
 

 

 

Drodzy Bursowicze! 

Cudowny czas relaksu i odpoczynku właśnie dobiegł końca 

i wypoczęci możemy powrócić do szkoły! Dla większości  

z nas jest to powrót do normalności, ale warto pamiętać  

o tych, dla których ten etap dopiero się zaczyna. Drogie 

Pierwszaki! Pragniemy serdecznie powitać Was w naszej 

bursie! Pamiętajcie, że zawsze z wielką sympatią 

pomożemy Wam w wszelakich trudnościach, które 

napotkacie. Mamy nadzieję, że jak najszybciej odnajdziecie 

w tym miejscu drugi dom oraz zgromadzicie jak najwięcej 

cudownych wspomnień. Wszystkim Wam życzymy 

powodzenia!  

Chcesz być na bieżąco w sprawach bursy?, zaglądaj na 

naszą stronę internetową oraz facebooka. 

Redaktor naczelna: Julia Szczepaniak 

 

 

Zmieniamy się na lepsze !!! 

Wkrótce Bursa Szkolna im. Stefana 
Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, 

 właśnie tak będzie wyglądać.  
Remonty już ruszyły. 
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Kalendarium imprez w Bursie (może ulec zmianie ze 

względu na sytuację epidemiologiczną): 

 

 
DZIEŃ CHŁOPAKA – wrzesień 

PASOWANIE NA BURSANTA- październik 

ANDRZEJKI – listopad 
WIGILIA – grudzień 

WALENTYNKI  – luty 

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – luty 

DZIEŃ KOBIET – marzec 

GALA TALENTÓW – marzec 

KONKURS ORTOGRAFICZNY – kwiecień 

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW –  kwiecień 

WYCIECZKA – czerwiec 
 

 

 

 

 

Grono pedagogiczne 

Marzena Mocek  

Pani dyrektor 

 

Katarzyna Rybicka  

Pani wicedyrektor, 

doradca zawodowy 

 

Lucyna Kelner  
Wychowawca, prowadzi stronę internetową 

bursy.  

 

 
Krzysztof Krajewski  
Wychowawca. Jeśli interesujesz się filmem 

porozmawiaj z Panem Krzysztofem. 

 

Marta Łuczak-Wasielak  

Wychowawca, prowadzi pracownię plastyczną. Masz 

talent plastyczny? Zgłoś się. 

 

Agata Wojciechowska-Szelerska 
Wychowawca. Jeśli interesuje cię język polski 

lub potrzebujesz pomocy z tego przedmiotu, 

zgłoś się do tej Pani.  



Martyna Orleańska  

Wychowawca. Jeżeli potrzebujesz pomocy z 

języka angielskiego zgłoś się koniecznie – nie 

czekaj na złe oceny. 

 

Monika Kaczmarek 

Wychowawca, opiekun biblioteki. Jeżeli 

interesują cię dobre książki, koniecznie 

porozmawiaj z tą Panią. 

 

Katarzyna Grzeszczyk  
Wychowawca. Jeśli lubisz historię i chciałbyś o 

niej porozmawiać, możesz zgłosić się do tej 

Pani. 

 

Iwona Paterek 
Wychowawca - doradca zawodowy. Jeśli jeszcze nie dokonałeś 

wyboru ścieżki i kariery edukacyjno - zawodowej. Porozmawiaj 

z tą Panią. 

 

Elżbieta Małecka 
Wychowawca. Jeśli szukasz pysznych i sprawdzonych przepisów 

kulinarnych, koniecznie zgłoś się do tej Pani. 

 

Maciej Dudkiewicz 
Trener, prowadzi siłownię bursową. Otwarta jest ona od 

poniedziałku do czwartku, od godziny 18:30 do 21:00. 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, kto znajduje się na tym zdjęciu? 

Osoba, która pierwsza zgłosi się 1.09.2021 do pani 
Moniki Kaczmarek lub pani Agaty Wojciechowskiej – 

Szelerskiej, otrzyma słodki upominek  



O tym każdy bursant musi wiedzieć ! 

 Obowiązek zgłaszania wyjść – pamiętaj każde 

wyjście z bursy, za wyjątkiem wyjść do szkoły musi 

być odnotowane w Książce Wyjść. Na każde wyjście 

musisz uzyskać zgodę wychowawcy, a na wyjazd w 

tygodniu z Bursy zgodę rodzica 
 Powroty - jeśli wyjdziesz z bursy do miasta, to 

pamiętaj, że musisz wrócić do placówki do godziny 

21:00. 
  Godziny wydawania posiłków – Śniadanie –6:15 – 

8:00,Obiad-14:00 – 16:00 i 16:30,17:00, 
17:30,18:00, Kolacja– 18:30 – 20:00 

 Odpisy –nie płacisz za posiłki podczas nieobecności w 

bursie w ciągu tygodnia – jeśli zgłosisz to wychowawcy 

dwa dni wcześniej 
 Nauka własna – obowiązuje od godziny  

17;00 – 18:30. W tym czasie nie opuszczamy placówki. 
 Cisza nocna – od godziny 22:00 – 6:00. Przypominamy 

- kąpiel do godziny 22:00. 
 Czystość – sami dbamy o ład i porządek w pokojach 

mieszkalnych przez cały rok. 

 

 

Drodzy Wychowankowie, 
Pomimo cieszącego Was powrotu do szkoły pamiętajcie, że 
koronawirus ciągle jest z nami. Dlatego tak ważne jest 
przestrzeganie obostrzeń, które zwłaszcza teraz, kiedy 
mamy szanse być razem są bardzo istotne gdyż pozwolą 
zachować nam zdrowie. „Procedury przyjmowania  
i przebywania wychowanków w Bursie Szkolnej w okresie 
zagrożenia spowodowanego koronawirusem” nadal 
obowiązują i są dostępne na naszej stronie internetowej: 
www.bursa-ostrow.pl  .  
A ponadto pamiętajcie:  



Droga do naszych szkół 


