
Warsztaty Integracyjne 2021 
 

Uwaga uczniowie pierwszych klas liceum ogólnokształcącego !!! 
 

Od kilkunastu lat (dokładnie czternastu!) w tradycję naszej szkoły wrosły Warsztaty Integracyjne 
dla uczniów pierwszych klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze.   
Niestety w 2020r. obostrzenia wynikające ze światowej pandemii wirusa COVID 19, pokrzyżowały nam 
plany i uniemożliwiły zorganizowanie tej lubianej i cenionej przez uczniów i nauczycieli imprezy. 

Nie poddajemy się jednak tak łatwo i odważnie podejmujemy się organizacji naszego, 
tradycyjnego spotkania pierwszoklasistów w 2021r. !!! Dopasowując się do nowych warunków 
i okoliczności zmieniamy tylko formę warsztatów – tym razem spotkamy się tylko na jeden dzień! 

Najważniejszym celem, jeszcze wakacyjnego, spotkania wszystkich „pierwszaków” będzie  
wzajemne poznanie się młodzieży i nauczycieli, a przede wszystkim uczniów z wychowawcami klas. 
Warsztaty będą też okazją do zaprezentowania umiejętności i talentów, podjęcia rywalizacji między 
zespołami klasowymi w zaplanowanych konkursach, uczestniczenia w krótkiej wycieczce prezentującej 
walory turystyczne regionu jeleniogórskiego, zapoznania się z podstawowymi zasadami funkcjonowania 
szkoły oraz przede wszystkim do dobrej zabawy! 

 
Osiągnięcie maksymalnego efektu integracyjnego, będzie możliwe tylko wtedy, gdy w spotkaniu 

weźmie udział jak największa liczba uczniów danej klasy – najlepiej 100% !!! 
 
Podstawowe informacje dla uczestników: 
 

1. Termin: 31 sierpnia 2021r. (wtorek) 
2. Miejsce spotkania: Markus – Pensjonat nad Potokiem, Przesieka k. Jeleniej Góry, 

ul. Dolina Czerwienia 14 tel. (75) 762-15-83, 762-10-89, www.karkonosze-przesieka.pl 
3. Dojazd: w obie strony autobusami wynajętymi z PKS „Tour” Jelenia Góra 
4. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach integracyjnych jest złożenie w sekretariacie szkoły 

pozwolenia prawnych opiekunów ucznia i wniesienie odpowiedniej opłaty. 
 

Podczas pobytu zapewniamy: 
- wyżywienie: obiad 
- ognisko z pieczeniem kiełbasek 
- dodatkowe ubezpieczenie NW 
- opiekę pedagogiczną i wychowawczą 
- opiekę pielęgniarską  
- zorganizowany program dostosowany do możliwości wszystkich uczestników 
 

Prosimy uczestników o zabranie: 
- odzieży na każdą pogodę i okazję (strój sportowy, turystyczny) 
- wygodnego obuwia (buty na wycieczkę oraz sportowe obuwie na terenie ośrodka) 
- leków, których uczeń używa na stałe (informacje w formularzu zgody Rodziców) 
- podstawowych materiałów opatrunkowych (np. plastry na otarcia) 
- zapasowej pary okularów 
- małego plecaka 
- przyborów do rysowania, pisania 
- śpiewników, gitary i innych prostych instrumentów muzycznych 
- DOBREGO HUMORU I UŚMIECHU !!! 

 
 

▼ druga strona – ważne !!!



Koszt uczestnictwa w warsztatach integracyjnych:  
transport, wyżywienie, organizacja ogniska, ubezpieczenie,  

materiały dydaktyczne i biurowe wynosi 60zł/os. 
(ewentualny zwrot nadpłaty nastąpi po całkowitym rozliczeniu wyjazdu 

i dokładnym przedstawieniu wszelkich kosztów) 
 

➢ Opłatę należy uiścić do 23 sierpnia 2021 r. na konto: 

 
I LO im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18 

BANK Millennium S.A.  nr rachunku bankowego:  71 1160 2202 0000 0000 6011 6343 
z dopiskiem: Warsztaty Integracyjne 2021 imię, nazwisko i klasa 

 
➢ Pisemną zgodę rodziców na wyjazd (druk do pobrania ze strony www.zerom.4me.pl) 

prosimy dostarczyć osobiście do szkoły (pokój 106 lub portiernia) lub w formie zeskanowanej 
na adres e-mail pangeo@wp.pl z dopiskiem w temacie „Warsztaty Integracyjne 2021” 

najpóźniej do 31 lipca 2021r. 

 
Pytania w sprawie organizacji i programu „Warsztatów Integracyjnych” proszę kierować 
pod nr telefonu 75/767-76-00 (sekretariat szkoły) lub na e-mail: pangeo@wp.pl z zaznaczeniem 
w temacie „Warsztaty Integracyjne 2021”.  
 

➢ W drugiej połowie sierpnia na stronie internetowej szkoły www.zerom.4me.pl znajdziecie 
Państwo informacje o programie „Warsztatów Integracyjnych”, miejscu i godzinie wyjazdu. 

 
 
 

Pozdrawiam 
 
Grzegorz Lustyk 
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