
Internat 
Zespołu Szkół nr 2 

w Rzeszowie



Kilka słów o internacie



Nasz 
internat

jest w pierwszej kolejności przeznaczony dla uczniów
Zespołu Szkół nr 2.

To tutaj możesz zamieszkać, jeżeli zdecydujesz się na
kontynuację nauki w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie,
a miejsce Twojego stałego zamieszkania jest na tyle
oddalone od Rzeszowa, że nie możesz codziennie
dojeżdżać z domu do szkoły.



Nasz 
internat

pracuje pięć dni w tygodniu: od niedzieli godz. 18.00
do piątku godz. 20.00.

Oznacza to, że po weekendzie spędzonym w Twoim
domu rodzinnym zapraszamy Cię z powrotem do
internatu w niedzielę od godz. 18. O godz. 20 w piątki
zamykamy internat, a Ciebie prosimy, abyś do tej
godziny opuścił/-a swój pokój.



Nasz 
internat

ma bardzo dogodne położenie, co stanowi jego
olbrzymią zaletę.

Nasz internat jest położony przy al. Rejtana 3, co
oznacza, że bardzo łatwo się do nas dostać
praktycznie z każdej miejscowości.

Z miejscowości położonych w okolicy Przemyśla czy
Dynowa można dojechać do nas bez przesiadek, bo
w odległości zaledwie 100 m od internatu znajdują się
przystanki MPK, PKS i linii prywatnych.

Jeżeli pochodzisz z innych terenów naszego
województwa albo całkiem spoza Podkarpacia, to
wystarczy 10 min. spacerkiem, aby dojść do nas z
dworca PKP i PKS. Oczywiście, zawsze możesz
podjechać również autobusem, ale przecież ruch to
zdrowie:-)



Nasz internat

dysponuje 129 miejscami
noclegowymi w pokojach
3-osobowych

Poznasz aż 128 nowych
kolegów i koleżanki, jeżeli
zdecydujesz się na naukę
w Zespole Szkół nr 2 w
Rzeszowie i zamieszkasz w
naszym internacie:-)



Ponadto
znajdziesz tu

stołówkę,

gdzie trzy razy
dziennie serwowane

są pyszne posiłki.



Mamy także
salę komputerową,

gdzie w ramach nauki lub rozrywki
możesz skorzystać ze sprzętu

komputerowego.



W naszej
kawiarence z 
aneksem
kuchennym

możesz wraz z innymi mieszkańcami internatu miło spędzać czas
wolny.



Nasz kolejny atut to 
czyste i zadbane łazienki

oraz ...



… oraz

przestronne hole



Jako uczeń 
Zespołu Szkół nr 2 

oraz 
mieszkaniec naszego 

internatu

możesz również korzystać ze 
szkolnej siłowni, sali 

gimnastycznej oraz kompleksu 
boisk sportowych.



Życie w internacie



W 
internacie 

(prawie) jak 
w domu

Życie i mieszkanie w internacie to nieco
zmodyfikowana wersja Twojego dotychczasowego
życia w domu: Twoim pierwszym obowiązkiem jest
sumienne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, a po
powrocie ze szkoły w stołówce czeka na Ciebie ciepły,
pachnący posiłek, jest czas na naukę i wypoczynek,
ale są też pewne obowiązki:-)



Bardzo staramy się, 
żeby Twój pobyt 

w 
naszym internacie

był dla Was 
miłym i owocnie 

spędzonym
czasem.

Dlatego - w Twoim wolnym czasie - proponujemy Ci
mnóstwo różnych atrakcji w internacie i poza nim.
Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś interesującego
dla siebie.

Jesteśmy również otwarci na nowe propozycje
płynące od Ciebie: w miarę naszych możliwości
chętnie zorganizujemycoś nowego:-)



Proponujemy:

IMPREZY W INTERNACIE 
DLA WSZYSTKICH 
MIESZKAŃCÓW

WSPÓLNE WYJŚCIA I 
WYCIECZKI

ZAJĘCIA DODATKOWE W 
CZASIE WOLNYM



Imprezy w 
internacie 
dla wszystkich 
mieszkańców

W ciągu każdego roku 
szkolnego 
organizujemy trzy 
wielkie imprezy. Są to:

• otrzęsiny nowych 
mieszkańców internatu

• Kolacja Świąteczna

• pożegnanie absolwentów 
internatu



otrzęsiny nowych
mieszkańców

internatu



Kolacja Świąteczna



pożegnanie 
absolwentów 
internatu



Wspólne 
wyjścia i 
wycieczki

spacer po Rzeszowie w celu poznania miasta, 
jego zabytków i historii

do kina, teatru, filharmonii

do rzeszowskich muzeów

na lodowisko

do muzeum w Markowej

I wiele innych:-)



Wyjścia i wycieczki



Wyjścia i wycieczki



Wyjścia i wycieczki



Zajęcia 
dodatkowe w 
czasie wolnym

"Babskie wieczory"

"Wieczory z planszówką"

wspólne grilowanie

Dzień Chłopaka, Andrzejki, Walentynki, Dzień Kobiet

święta nietypowe takie jak Dzień Tabliczki Mnożenia 
czy Dzień Przytulania:-)

warsztaty rękodzielnicze

i wiele, wiele innych:-)



Zajęcia dodatkowe 
w czasie wolnym



Zajęcia dodatkowe 
w czasie wolnym



Zajęcia dodatkowe 
w czasie wolnym



Internat w 
czasie 

pandemii i 
nauki 

zdalnej

Od marca 2020 r., czyli od czasu, gdy nauczanie - z
krótkimi - przerwami odbywa się w trybie pracy
zdalnej, internat również dostosował swoją
działalność do aktualnej sytuacji. Większość naszych
działań i inicjatyw udaje się realizować online.
Organizujemy konkursy i spotkania dzięki platformie
MS Teams, pozostajemy ze sobą w stałym kontakcie i
wspieramy się wzajemnie.

Naszym głównym celem jest wspieranie Was i dbanie
o Wasz dobrostan w trudnym czasie pandemii.



Co o nas mówią nasi 
mieszkańcy?

Ala:

Decydując się na mieszkanie w internacie nikogo tam
nie znałam i bardzo się stresowałam, jednak wszystko

okazało się wspaniałe. Wychowawcy są niezwykle
troskliwi, sympatyczni, mamy możliwość spokojnej

nauki oraz wspólnego spędzania czasu. Możemy także
bez problemu chodzić na zajęcia dodatkowe i się

rozwijać.

Spędziłam tam niezapomniane chwile i z tęsknotą
czekam na powrót ze zdalnych lekcji, bardzo miło będę

w przyszłości wspominać ten czas.



Co o nas mówią
nasi mieszkańcy?



Co o nas mówią 
nasi mieszkańcy?

Karolina:

Mieszkanie w internacie to super 
przygoda!

Można tam zawrzeć dużo znajomości, 
a nawet znaleźć przyjaciół.

W internacie panuje bardzo przyjazna
atmosfera, a wychowawcy są mili,

zawsze służą radą i pomocą. 



Co o nas mówią nasi 
mieszkańcy?

Kinga:

Internat w ZS2 to miejsce, 
w którym panuje przyjazna i pomocna

atmosfera.
Młodość ma się tylko jedną i warto

spędzić ją w najlepszym gronie
oraz w komfortowych warunkach.

Poznałam tu cudownych ludzi
oraz nauczyłam się wielu rzeczy,

które przydadzą mi się w dorosłym życiu.



Co o nas mówią nasi 
mieszkańcy?

Weronika:

Jestem uczennicą drugiej klasy technikum Zespołu Szkół nr 2. Od 
poczatku nauki w tej szkole mieszkam w internacie, który - zanim

jeszcze w nim zamieszkałam - wydawał mi sie bardzo obcy, a nawet
straszny. Oddalenie od rodziny, zmiana szkoły - to wszystko

powodowało, że nie wiedziałam, czy się tam odnajdę i jak zostanę
odebrana przez innych. Myślę, że każdy na początku ma takie

wątpliwości, ale zrozumiałam, że to było w ogóle niepotrzebne.

Internat to naprawdę wspaniałe miejsce, gdzie panuje świetna, 
rodzinna atmosfera. Wychowawcy są bardzo pomocni i mili, a Pani 

Kierownik zawsze przywita szerokim uśmiechem. Na jedzenie
również nie można narzekać, ponieważ Panie Kucharki starają się

jak mogą, żeby każdy posiłek był jak najlepszy i nas zadowolił.

Z powodu tej całej sytuacji, która obecnie dzieje się na świecie, nie
mogłam za długo pomieszkać w internacie (tak jak my wszyscy

zresztą), ale mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że stał się on 
moim drugim domem i bardzo za nim tęsknie.



Co o nas mówią
nasi mieszkańcy?

Ola:

Moje zdanie o internacie jest bardzo
pozytywne.

Dzięki zamieszkaniu tam poznałam wielu
wspaniałych ludzi, nauczyłam się

samodzielności i życia bez rodziców. 
Wychowawcy są cudowni, Pani Kierownik

bardzo miła, atmosfera bardzo fajna i
jedzonko dobre! 

Polecam z całego serduszka :)



Co o nas mówią
nasi mieszkańcy?

Wiktoria:

Jestem mieszkanką internatu od ponad 1,5 roku, ale ze względu na
pandemię spędziłam tam tylko 7 miesięcy. Poznałam wiele osób, a z 
niektórymi utrzymuje kontakt cały czas. Do wychowawców można

zwrócić się z każdą sprawą, a oni starają się pomóc. Jedzonko? 
Hmm... kto co lubi. Na śniadania i kolacje są różne opcje. A obiady
jak to obiady. Miła atmosfera, rozmowy, sprzeczki, ploteczki no i

nauka. Tak mniej więcej mija dzień.

A co z internatem podczas nauki zdalnej? Mimo iż tam nie
mieszkamy to mamy zapewnione zajęcia zdalne. Odbywają się one 
dla chętnych osób. Możliwy jest także kontakt z wychowawcami. 

Zapraszam do naszego internatu, na pewno będą to Wasze
niezapomniane chwile! ;)



Co o nas mówią nasi mieszkańcy?

Paweł:

Już od pierwszej klasy, dzięki serdeczności
kolegów, cierpliwości wychowawców oraz
niezastąpionym paniom pracującym w kuchni,
czas w internacie mogę nazwać więcej niż
udanym. Miejsce to sprzyja zawieraniu przyjaźni -
zawsze ktoś jest obok, naprawdę ciężko być tam
samotnym. Od czasu do czasu organizowane są
wydarzenia takie jak wyjścia do kina czy wieczory
planszówek. Wychowawcy angażują się w pomoc
podopiecznym. To dobre miejsce i wspaniałe
wspomnienia.



Co o nas mówią
nasi mieszkańcy?

Jola:

Nasz internat to: 
bardzo dobra organizacja, 

bardzo wyrozumiali i pomocni
wychowawcy, pyszne

jedzonko, przyjazny wystrój
pokoi, symatyczni koledzy i

koleżanki. Cisza i spokój. 
Uważam że warto tutaj

zamieszkać, nie trzeba nigdzie
dojeżdżać - schodzisz po 
schodach i już jesteś w 

szkole😁



Co o nas mówią
nasi mieszkańcy?

Bogusia:

Czas spędzony w internecie
wspominamy bardzo miło. 

Wszystko dzięki serdecznym
wychowawcom oraz kochanym

Paniom z kuchni,
które przygotowywały dla nas

pyszne posiłki i zabawiały rozmową. 
Przede wszystkim ten internat daje

idealne warunki do nauki, cisza, 
spokój a w razie potrzeby pomoc
wychowawców. Organizowane

wydarzenia tworzą relacje między
młodzieżą, z których niekiedy

powstają wspaniałe przyjaźnie
takie jak nasza.



Zapraszamy 
do naszego 
internatu!

✓ Zobacz, co się u nas aktualnie dzieje:

https://zs2.rzeszow.pl/index.php/internat/aktualnosci

✓ Sprawdź naszą lokalizację:

Internat Zespołu Szkół nr 2, al. Rejtana 3,35-326 
Rzeszów

✓ Zadzwoń do nas:

17 748 29 55 (kierownik internatu)

17 748 29 53 (pokój wychowawców)

✓ Napisz do nas:

internat.rejtan@gmail.com

mailto:internat.rejtan@gmail.com

