
 
WAŻNE INFORMACJE DLA KURSANTÓW! 

 
       Turnusy zawodowe I, II i III stopnia, w roku szkolnym 2020/2021, trwają 4 tygodnie, 
po 35 godzin/tydzień (140 godzin zajęć). 
1. Turnusy zawodowe dla klas I wielozawodowych rozpoczną się od stycznia 2021 roku. 
2. Uczeń przyjeżdżając do ośrodka dokształcania zawodowego musi posiadać przy sobie 

następujące dokumenty i wyposażenie: 
 skierowanie na turnus zawodowy, 
 wypełnione skierowanie do internatu podpisane przez ucznia, rodziców, 

wychowawcę klasy (informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zachowaniu  
i funkcjonowaniu ucznia w środowisku rówieśniczym, ewentualnym nadzorze 
kuratora, chorobach przewlekłych itp.),  

 dowód osobisty lub legitymację szkolną, numer PESEL 
 potwierdzenie przelewu lub pieniądze na opłacenie internatu i wyżywienia 

(w zależności od ośrodka),  
 przybory szkolne, podręczniki lub pieniądze na ich zakup,  
 notatki z turnusów stopnia I i II (dotyczy uczestników kursów stopnia II I III), 
 bieliznę pościelową do internatu (prześcieradło, poszewkę na poduszkę i kołdrę), 
 przybory toaletowe, bieliznę nocną, osobistą, miękkie obuwie (uczniowie korzystający 

z internatu), 
 zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia pozwala na pobyt w internacie i na 

zajęciach lekcyjnych (dotyczy dziewcząt w ciąży i uczniów przewlekle chorych.), 
 maseczkę/ki ochronną/e i jednorazowe rękawiczki 

3. Koszty w roku szkolnym 2020/2021: 
 zakwaterowanie na turnusie I ,II i III stopnia wynoszą: 100,00zł (Zielona Góra),  

140,00zł (Kołobrzeg, Drawsko Pomorskie, Szczecin, Szczecinek),                    
 wyżywienie (stawka dzienna) w zależności od miejsca zakwaterowania wynosi: 

 w Kołobrzegu      17,00zł, 

 w Drawsku Pomorskim     14,00zł + zwrotna kaucja 50 zł, 

 w Szczecinie       16,00zł + zwrotna kaucja 50 zł, 

 w Zielonej Górze     około 15,00zł + zwrotna kaucja 20 zł. 
 koszty dojazdu, to ceny biletów PKP lub PKS. 

4. Kursanci w przerwach świątecznych oraz w czasie ferii zimowych, jeżeli nie uzyskają 
od pracodawcy urlopu, powinni odbywać zajęcia praktyczne w zakładzie pracy. 

Uwaga! 
Przyjęcia do internatu odbywają się w godzinach popołudniowych od godz. 14:00 w dniu 
poprzedzającym rozpoczęcie kursu (w Bursie w Kołobrzegu od godz. 16:00, w Bursie 
w Zielonej Górze od godz. 11:00). Uczniowie nieposiadający kompletu dokumentów, 
przyjeżdżający po rozpoczęciu zajęć edukacyjnych bez pisemnego usprawiedliwienia 
ze szkoły, ważnego oświadczenia lub zwolnienia lekarskiego nie będą przyjmowani na kurs. 
Ukończenie turnusu zawodowego jest obowiązkowe w celu otrzymania promocji do klasy 
programowo wyższej. 
 
Turnusy zawodowe I, II, III stopnia są realizowane zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019 roku w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) – w części dotyczącej turnusów dokształcania 
teoretycznego młodocianych pracowników.  


