
Internat w Reszlu



Internat znajduje się tuż przy Zespole Szkół im. 

Macieja Rataja w Reszlu.

Jest to idealna opcja dla osób które nie mają 

transportu do placówki bądź mają dość 

ciągłych dojazdów.

Oraz rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo 

w kołach zainteresowań: koło gier bez prądu, koło 

szachowe, koło kulinarne, koło sportowe(dostęp do 

hali sportowej, bieżni, kortu do tenisa, siłowni , oraz 

boiska trawiastego)

Nasz internat jest małą 
placówką. Panuje tu domowa 
atmosfera a większość osób 
jest miło nastawionych do 
nowych mieszkańców i 
pomagają im odnaleźć się w 
nowym otoczeniu. 
Zapewniamy całodobową 
opiekę. Oferujemy:

• pokoje czteroosobowe z dostępem 
do łazienek i sanitariatów.

• posiłki w stołówce internatu

• dostęp do aneksu kuchennego na 
każdym piętrze

• dostęp do internetu

• świetlice z dostępem do telewizji 
kablowej

• Pokój do nauki własnej









•Internat to nie tylko nauka i wypełnianie
obowiązków internackich. Po zajęciach
pozaszkolnych można brać udział w przeróżnych
kółkach zainteresowań od kół kulinarnych po koła
sportowe. Wiek nie ma znaczenia – wszyscy
jesteśmy tacy sami. Czas wolny jest po powrocie ze 
szkoły oraz po nauce własnej dlatego nasi 
mieszkańcy w wolnym czasie mogą spędzać go w 
najróżniejszy sposób np. Poprzez wychodzenie ze 
znajomymi bądź integrowanie się z resztą
mieszkańców przez wspólne wyjścia na hale 
sportową.



W naszym internacie obowiązuje również nauka 

własna która jest w godzinach od 16.30 do 

18.00.

W tym czasie nasi mieszkańcy przebywają w 

swoich pokojach.

Niektórzy zajmują się nauką a inni poświęcają 

ten czas dla siebie.

Podczas nauki własnej raz na jakiś czas 

niezapowiedzianie sprawdzana jest czystość w 

pokojach wychowanków.

U nas w internacie działa również 

MRI (młodzieżowa rada internatu) która 

działa w internacie od wielu lat. Co 

roku w październiku, gdy wychowankowie 

zdążą się już dobrze poznać, przeprowadzane 

są wybory do MRI. Każda grupa w internacie 

wystawia swoich kandydatów, którzy 

po wygraniu wyborów aktywnie działają na 

rzecz całej społeczności internatu.





Na początku każdego roku w naszym internacie starsi 

koledzy witają młodszych. Jak co roku zgodnie z tradycją 

odbywa się chrzest pierwszorocznych mieszkańców.

U nas można rozwijać swoje 

pasje między innymi działają 

u nas kółka np. Kulinarne, 

sportowe bądź szachowe. Ci 

którzy grają dla siebie 

integrują się ze znajomymi a 

ci którzy poświęcają temu 

większą uwagę i starają się o 

poszerzanie swojej wiedzy 

w danej dziedzinie biorą 

udział w różnych 

konkursach. Dzięki temu 

można osiągnąć fajny 

sukces.









•Internat jest jak jedna wielka rodzina. Wspólnie

przeżywamy różne wspaniałe momenty i

świętujemy razem okazje z których wspomnienia

zostaną na zawsze w naszych sercach.

•Mowa tutaj o mniej uroczystych okazjach takich

jak walentynki czy tłusty czwartek, bądź o nieco

bardziej uroczystych czyli np.. Wigilia internacka.







Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 

strony internetowej naszej szkoły

http://zs.reszel.pl



Koniec


