
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPEWNIAMY: 

 Całodobową profesjonalną opiekę 

pedagogiczną przez 7 dni w tygodniu 

 Zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 

osobowych. Na wyposażeniu pokoju 

znajduje się koc, kołdra, poduszka,  

 Bardzo dobre warunki socjalno-bytowe 

 Niską odpłatność za zakwaterowanie 

 Smaczne i tanie wyżywienie całodzienne 

 Dobre warunki do nauki i odpoczynku 

 Możliwość rozwijania zainteresowań i 

uzdolnień 

 Uczestnictwo w wolontariacie, kulturze     

i sporcie 

 Rozwijanie samorządności                                 

i samodzielności 

 Nieodpłatny dostęp do Internetu 

bezprzewodowego. 
 

Codzienność w internacie to również szansa wypróbowania 
samego siebie. Niejednokrotnie zmienia ona obraz nas samych. 

 

Internat Zespołu Szkół 
im. St. Staszica 

w Staszowie 

ZAPRASZA!!! 
 

Internat pozwala na samodzielność   i pozostawia wiele w rękach 
samych mieszkańców pod warunkiem ,że  postępują  według   
ogólnie przyjętych  zasad  oraz  norm społecznych.  Dzięki  temu  
wszyscy  mieszkańcy  internatu  mogą   przyjemnie  spędzać  w nim  
czas  i zachować na lata wspaniałe wspomnienia. 
 

 

Ciągły kontakt z rówieśnikami uczy także wielu umiejętności 
społecznych, jak np. rozwiązywania konfliktów, 
asertywności, negocjacji, a także dostosowania się do 
panujących norm społecznych. 

 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców –czuwają wychowawcy.                               

To oni stają się tymi, do których zawsze możecie udać się po poradę, 

zwierzyć się z problemów, a także zwyczajnie pożartować. 



 

NASZ ADRES: 

Internat Zespołu Szkół im. St. Staszica 

28 - 200 Staszów, ul. Koszarowa 7 

Tel.(fax) 15 864 27 51 

e-mail: internat.zs@wp.pl   

http://zsstaszow.pl/category/internat/ 

 

Życie w internacie to mały krok ku dorosłości 
i samodzielności, połączony z opieką wychowawców i młodzieńczą radością z przebywania  

w gronie z rówieśnikami. Dla wielu nastolatków, uczącym się poza miejscem  zamieszkania, internat staje się drugim 
domem, do którego chętnie wracają wspomnienia nawet po latach. 

 Internat, a raczej 
mieszkanie w nim, 

to możliwość 
zawarcia wielu 

nowych 
znajomości. Każdy 

internat tworzą 
przede wszystkim 
ludzie mieszkający 
i to od nich zależy, 

jak będzie 
wyglądać życie   

w nim. 
Oferujemy bogaty wybór zajęć 

sportowych i dodatkowych. 

Noga, siatka, ping- pong, kosz- to 

wszystko dla mnie coś! 

  

 

Stołówka w internacie oferuje pyszne i zdrowe posiłki. 
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