
Internat Zespołu Szkół 
im. Macieja Rataja w Reszlu



Oferujemy:

➢ Miejsca noclegowe dla uczniów w 4-osobowych pokojach
➢ Posiłki na stołówce szkolnej
➢ Pomieszczenie socjalne wyposażone w lodówkę, płytę 

grzewczą, piekarnik i niezbędne przybory kuchenne
➢ Toalety i łazienki z prysznicami i pralką na wyposażeniu
➢ Świetlicę, w której młodzież w czasie wolnym może oglądać 

telewizję, zagrać w tenisa stołowego lub piłkarzyki
➢ Pomieszczenie pełniące funkcję miejsca do nauki własnej
➢ Bezpłatne wi-fi
➢ Dostęp do boiska, kortów tenisowych, hali sportowej i siłowni
➢ Możliwość rozwoju zainteresowań mieszkańców



Koszta związane z zamieszkiwaniem w 
internacie:

Za zakwaterowanie w internacie pobierana
jest miesięczna opłata w wysokości 20,00 
zł (od uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Kętrzyński) oraz
100,00 zł (od uczniów pozostałych szkół).



Posiłki przygotowywane są w kuchni znajdującej się na terenie

internatu. Cena za posiłki dla uczniów szkół, których organem

prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie to:

ŚNIADANIE – 2,98 zł

OBIAD – 4,97 zł

KOLACJA – 2,98 zł

Koszt dziennego wyżywienia: 10,93 zł



Koła zainteresowań 

działające w internacie:

• Koło kulinarne

• Koło sportowe

• Koło gier bez prądu

• Koło szachowe



Koło kulinarne
Koło kulinarne to świetny pomysł na 

zagospodarowanie wolnego czasu i rozwijanie 

nowych umiejętności kulinarnych. 

W trakcie zajęć młodzież realizuje własne pomysły 

na potrawy proste, niedrogie oraz szybkie 

do wykonania. Przy okazji godzi przyjemne 

z pożytecznym, poznając zasady racjonalnego 

żywienia.



Koło kulinarne



Koło sportowe

Zajęcia sportowe dają możliwość 

aktywnego wykorzystania czasu poprzez 

grę w piłkę nożną, siatkową, koszykową, 

tenis stołowy i trening siłowy.



Koło sportowe



Koło gier bez prądu

Czy prąd jest potrzebny do dobrej zabawy?

Podczas zajęć wychowankowie przekonają się, że niekoniecznie.

Dzięki grom bez prądu mogą:

• odreagować stres

• pobudzić swoją wyobraźnię

• dowiedzieć się nowych rzeczy

• poczuć się dzieckiem

• nauczyć się współpracy i radzenia sobie z niepowodzeniami

• zawrzeć nowe przyjaźnie

Gry bez prądu to nie tylko znany wszystkim chińczyk, karty, czy bierki. 
To gry imprezowe, strategiczne, edukacyjne i wiele innych.



Koło gier bez prądu



Koło szachowe

Podczas zajęć młodzież poznaje podstawy i taktykę gry.

A jakie są zalety gry w szachy?

• rozwija inteligencję i zdolność abstrakcyjnego, logicznego 

myślenia

• wyrabia nawyk cierpliwości

• poprawia zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczość

• uczy przewidywania i planowania

• pobudza wyobraźnię

• uczy tolerancji i reakcji na niepowodzenia

• jest świetnym sposobem spędzania czasu wolnego



Koło szachowe



Młodzieżowa Rada Internatu (MRI)

W naszym internacie funkcjonuje Młodzieżowa 

Rada Internatu (MRI).

Są to przedstawiciele naszych wychowanków 

wybrani w wyborach. Odpowiadają za wszelkie 

imprezy i akcje organizowane w internacie, 

współpracują z wychowawcami i komunikują im o 

potrzebach wychowanków.



Obecnie trwają prace nad budową
wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną, 

siatkową i rzutu kulą, z kortami tenisowymi, 
skocznią w dal i bieżnią. 

To doskonała alternatywa dla mieszkańców
internatu na czas wolny. 

Otwarcie boiska nastąpi we wrześniu 2021r.



Zapraszamy do kontaktu i 

dołączenia do naszej 

internackiej społeczności! :)

Telefon do Internatu: 887570040 

Koordynator Internatu: 887280040


