Kalendarz imprez internackich

Oferujemy:

Otrzêsiny
fachow¹ kadrê pedagogiczn¹
programy profilaktyczne
pomoc w nauce
przyjazn¹ atmosferê
ciekaw¹ organizacjê czasu wolnego
dostêp do biblioteki internackiej

(wrzesieñ)

Dzieñ Ch³opaka
(wrzesieñ)

Wybory do M³odzie¿owej Rady Internatu
(wrzesieñ/paŸdziernik)

Andrzejki

Nie jesteœmy wielkim kombinatem
wszyscy znamy siê z imienia

(listopad)

Miko³ajki
(grudzieñ)

Wigilia
(grudzieñ)

Bal dla dzieci pracowników internatu
przygotowany przez wychowanków kl. I
(grudzieñ)

Walentynki
(luty)

Dzieñ Kobiet
(marzec)

Internat przyjazny uczniom!

Pokojada
(marzec)
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Dwójka Roku
Wybory najsympatyczniejszych
mieszkañców internatu
(maj)
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Zakoñczenie roku szkolnego
(czerwiec)

Z nami uczysz siê i bawisz przez ca³y rok

Miêdzyszkolny Internat
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w I³awie

POWIAT I£AWSKI

Internat z tradycjami - istniejemy ju¿ pó³ wieku!

Nie zast¹pimy domu,
ale na pewno stworzymy Ci
domow¹ atmosferê!

Historia:
Istnienie Internatu Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w I³awie datuje siê
od 1951 roku. W obecnym budynku
przy ulicy Sienkiewicza 5
wychowankowie mieszkaj¹ od 1962 roku.
Mieszkañcami internatu byli m.in.:
W³adys³aw Kowalski aktor,
Wenanta Badaczewska - Dymna by³a dyrektor
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Stefana ¯eromskiego w I³awie,
Feliks Rochowicz doktor wychowania fizycznego.

Warunki bytowe:
- 23 pokoje mieszkalne (w wiêkszoœci 3-4 osobowe);
- œwietlica z TV, Video, DVD;
- sala tenisowa, mini si³ownia;
- jadalnia;
- kuchnia dzia³aj¹ca zgodnie ze standardami HACCP
- pomieszczenia kuchenne z wyposa¿eniem do
dyspozycji m³odzie¿y (kuchenki elektryczne,
mikrofalówki);
- mo¿liwoœæ korzystania z sali gimnastycznej ZSO;
- dostêp do internetu;
- 100 metrów do Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych;
- 400 metrów do Zespo³u Szkó³ im. Konstytucji 3 Maja;
- 1100 metrów do Zespo³u Szkó³
Bohaterów Wrzeœnia 39 r.
- 150 metrów do basenu i kortów tenisowych.

Na bie¿¹co podnosimy standard pomieszczeñ
internackich

Internat zapewnia ca³odzienne wy¿ywienie:
- obiady dwudaniowe,
- œniadania, kolacje,
- napoje do wszystkich posi³ków.

