Szanowni Rodzice,
Pragniemy Państwa poinformować, iż w związku z trwającą rozbudową KujawskoPomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu przy
ulicy Żwirki i Wigury 15 i 21 w roku szkolnym 2021/2022 kontynuujemy naszą pracę
w zmienionych warunkach organizacyjnych.
Tymczasowym

miejscem

pobytu

wychowanków

internatu,

do

momentu

zakończenia rozbudowy KPSOSW, pozostaje Bursa Akademicka Caritas Diecezji
Toruńskiej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Przysieku, która umiejscowiona jest zaledwie
7 kilometrów od centrum Torunia. Jest to idealne miejsce do odpoczynku, rekreacji i nauki.
Zajęcia lekcyjne prowadzone będą w budynku szkoły na terenie KPSOSW przy
ulicy Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu. Wychowankowie mają zagwarantowany dowóz do
szkoły oraz powrót do bursy po lekcjach zorganizowanym transportem, gdzie pozostają pod
opieką nauczyciela - wychowawcy internatu, bądź osoby do tego upoważnionej przez
Dyrektora Ośrodka. Samodzielne przemieszczanie się wychowanków jest zabronione.
Z uwagi na trwające prace budowlane na terenie ośrodka przy ulicy Żwirki i Wigury 15 i 21
w Toruniu wszystkich obowiązują bezwzględnie przepisy BHP i zalecenia aktualizowane
przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.
Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję, a domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji. Wychowankowie oraz osoby towarzyszące w trakcie przyjazdu do internatu mogą
wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej, respektując zasady:


1 opiekun z dzieckiem/dziećmi (w maseczce zakrywającej usta oraz nos)



zachowania dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi, a także od
pracowników szkoły min. 1,5 m.

Po każdym wejściu do budynku internatu – bursy wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk,
korzystając z dozownika z płynem odkażającym, znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
Wyjścia wychowanków z bursy są zorganizowane i dozwolone wyłącznie pod
opieką wychowawcy. Samowolne oddalenie się poza teren Centrum Caritas w Przysieku
jest stanowczo zabronione.

Wychowankowie

zobowiązani

są

do

wykonywania

wszelkich

poleceń

wychowawców, respektowania wszystkich zaleceń dotyczących zasad bezpieczeństwa
związanych z COVID 19, w tym codziennego pomiaru temperatury ciała oraz przestrzegania
zasad przemieszczania się. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego
odebrania dziecka z Ośrodka, u którego zostaną stwierdzone objawy chorobowe.
Wychowanków obowiązuje regulamin internatu i regulamin funkcjonowania internatu
na czas rozbudowy. Wychowankowie ponoszą również pełną, materialną odpowiedzialność za
szkody przez nich spowodowane. W związku z tym prosimy o przeprowadzenie rozmowy
z Państwa dziećmi i uświadomienie im konsekwencji finansowych ewentualnych zniszczeń.
Bursa Akademicka Caritas w Przysieku jest miejscem tymczasowego pobytu
wychowanków KPSOSW od poniedziałku od godziny 6.00 do piątku do godziny 16.00.
Przebywanie wychowanków na terenie Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku jest
możliwe wyłącznie w wyżej określonym czasie. Podczas nieobecności wychowawcy
obowiązuje bezwzględny, całkowity zakaz przebywania na terenie tymczasowego miejsca
pobytu. Bursa Akademicka Caritas w Przysieku w weekendy pozostaje zamknięta. Tylko
w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka istnieje
możliwość przyjazdu w niedzielę. Wyjazd do domu następuje po wypisaniu się u wychowawcy
w zeszycie wyjazdów. Codzienne posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w formie
śniadania, obiadu i kolacji w Bursie Akademickiej Caritas w Przysieku.
Dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie. Mamy nadzieję, iż powyższe
utrudnienia spotkają się ze zrozumieniem zarówno Rodziców jak i dzieci. Wszystkie zmiany
mają bowiem na celu podniesienie jakości pracy Ośrodka oraz warunków nauki Państwa
dzieci.
W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dalszych wyjaśnień dotyczących kwestii
organizacji pracy internatu pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Ośrodka mgr Anna Iglewska.

