
Bursa Szkolna nr 1 w Jeleniej Górze, informuje, iż decyzją władz miasta Jeleniej Góry  
młodzież z  (…) szkoły (ZSET w Rakowicach – przyp. red), podczas kursu zawodowego w 
Jeleniogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych 
Nr 2 im. Stanisława Staszica, zakwaterowana będzie, nie w głównym budynku Bursy Szkolnej 
nr 1 w Jeleniej Górze na ul. Kilińskiego 5,7, tak jak w latach ubiegłych, ale w oddziale Bursy 
Szkolnej nr 1 w pokojach przy Hali Sportowej MOS w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 42. 
 
Oddział Bursy będzie czynny: 
 
- w poniedziałki od 8:00 do 11:00, aby można było po przyjeździe do Jeleniej Góry 
zakwaterować się  
i pozostawić swoje rzeczy. Następnie od godziny 15:00 do 8:00 we wtorek; 
 
- od wtorku do czwartku całodobowo z przerwą na naukę w ZSLiZ nr 2. Zajęcia w szkole 
odbywają się od godziny 8:00 do 15:00. Uwaga w tych godzinach oddział Bursy będzie 
zamknięty – otwieramy o 15:00. 
 
- w piątek należy opuścić Bursę (ze swoimi rzeczami – jest to dzień wyjazdu na weekend) 
przed godziną 8:00. 
 
Opłata za zakwaterowanie wynosi 150 złotych miesięcznie i wpłacona powinna być przed 
przyjazdem do Bursy (należy mieć przy sobie dowód wpłaty)  na konto o numerze 67 1160 
2202 0000 0001 7588 9892 w Banku Millenium. 
 
Wyżywienie:  śniadania, obiady i kolacje zapewnia Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 
2 w Jeleniej Górze. Cena pełnego wyżywienia wynosi 15 złotych za dzień – dokładna kwota za 
cały miesiąc podana będzie na stronie internetowej: bursa1.jeleniagora.pl 
 
Wpłaty należy dokonać przed przyjazdem do Bursy (należy mieć przy sobie dowód wpłaty) na 
konto o numerze:  86 1160 2202 0000 0002 0504 3870 w Banku Millenium. 
 
Nie ma możliwości rezygnacji z wyżywienia. (…) 
 
Ponadto prosimy, aby przyjeżdżająca młodzież, poza dowodami wpłat miała podpisane 
pisemne zgody rodziców lub opiekunów prawnych stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 
pisma. 
 
 (…)  
Wicedyrektor ds. pedagogicznych  
Bursy Szkolnej nr 1 w Jeleniej Górze 

http://bursa1.jeleniagora.pl/

