
Internat                    
Zespołu Szkół Nr 1           

w Limanowej
O internacie słów kilka…



Krótka 
historia

Wszystko zaczęło się od powstania
w 1963 roku, usytuowanego w Sowlinach
Technikum Ekonomicznego. Szybko się
rozrastało dlatego w czerwcu 1970 roku
podjęto decyzję o budowie nowego obiektu
szkoły i internatu.

W sierpniu 1972 roku oba budynki
zostały oddane do użytku. Internat
przeznaczony był dla uczniów ówczesnej
szkoły, mieścił do 200 osób i tak było przez
wiele lat.



1 września 2017 roku minęło 45 lat 
powstania internatu



Internat 
dziś
Obecnie   internat    jest 

nowoczesnym obiektem , integralną 

częścią     szkoły.   Odnawiany     na 

bieżąco, zmieniono dach, odbył  się 

montaż solarów, ocieplono budynek, 

założono  monitoring   wewnętrzny        

i zewnętrzny, powstały nowe parkingi 

i droga wokół internatu.



Jak wygląda nasz internat?

jadalnia łazienka



Wnętrze internatu
pokój mieszkalny świetlica



Wnętrze internatu
salka komputerowa salka telewizyjna



Wnętrze internatu
salka komputerowa korytarz



Jak u nas jest?
• W naszym internacie pracuje wykwalifikowana kadra wychowawcza.

• Atmosfera jest przyjazna i życzliwa.

• Dla nas najważniejsze jest zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa, 
zapewnienie właściwych warunków do nauki i zamieszkania, interesujące 
zagospodarowanie czasu wolnego oraz dyscyplina.

• Organizujemy pomoc w nauce, współpracujemy z wychowawcami, nauczycielami          
i pedagogami szkół oraz rodzicami wychowanków.

• Zapewniamy dobre posiłki, śniadania i kolacje na zasadzie „szwedzkiego stołu”.



Nasi 
wychowankowie

Młodzież   internacka to  uczniowie 

limanowskich szkół ponadgimnazjalnych:

 Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego

 I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława 

Orkana

 Zespołu Szkół Technicznych                                

i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

 Zespołu Szkól Ogólnokształcących                        

i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera



Młodzieżowa 
Rada 

Internatu

W internacie działa Młodzieżowa Rada 
Internatu, która zostaje wybrana przez 

naszych wychowanków pod koniec września 
każdego roku. 

Reprezentuje młodzież internacką oraz 
pomaga w organizacji wielu imprez na 

terenie internatu.

Opiekunem MRI jest pani mgr Joanna 
Harbuz- Sędzik.



Z ŻYCIA 
INTERNATU

„ Otrzęsiny”    czyli 

włączenie do społeczności 

internackiej nowo przyjętych 

mieszkańców.



Andrzejki              
w internacie

Zawsze pod koniec           

listopada   w     naszym 

internacie organizowane są  

wróżby  andrzejkowe oraz 

dyskoteka andrzejkowa



Mikołajki

6 grudnia naszych 

wychowanków                 

i wychowawców 

odwiedza św. Mikołaj!



Kiermasz 
charytatywny

Od kilku lat nasi wychowankowie wraz 

z   wychowawcami   w  okresie  świątecznym 

własnoręcznie  przygotowują  stroiki  i  inne 

ozdoby   świąteczne,  które  wystawiają    na 

kiermasz. 

Cieszy się on dużym zainteresowaniem 

wśród   nauczycieli   i    młodzieży   szkolnej. 

Uzyskane w ten sposób pieniądze  w  całości 

przeznaczane są na leczenie dzieci.



Wigilia            
w internacie

Co roku w naszym internacie 

odbywa   się   Wigilia   internacka,      

w   której   wspólnie   uczestniczą 

wychowankowie   wraz    z 

wychowawcami  i   pracownikami 

internatu.  To wyjątkowa, uroczysta 

kolacja  z   życzeniami  i   śpiewem 

kolęd.



Tłusty 
czwartek

Nasz internat podtrzymuje 

tradycje!

W tłusty czwartek wszyscy 

mieszkańcy internatu wraz    

z pracownikami otrzymują 

przepyszne pączki.



Wiosna

Zawsze czekamy z upragnieniem na wiosnę.

21 marca żegnamy zimę, przez tradycyjne 

topienie marzanny.

Witamy wiosnę! Przez wystój wiosenny 

internatu.

W ostatni dzień przed przerwą wielkanocną 

wspólnie jemy świąteczne śniadanie               

i składamy sobie życzenia.



Pożegnanie 
maturzystów

Końcem kwietnia uroczyście żegnamy naszych 
tegorocznych maturzystów, przed którymi 

rozpoczyna się kolejny etap życia. 

Życzymy im zdania matury oraz właściwego 
wyboru dalszej drogi życiowej.

Otrzymują pamiątkowe dyplomy i symboliczne 
prezenty.

Mamy nadzieję, że będą miło wspominać pobyt 
w internacie.



Akcje 
charytatywne 

Nasza młodzież internacka zawsze chętnie 
angażuje się w różnego typu akcje 

charytatywne.

• Zbieranie książek dla pacjentów szpitala             
w Krakowie

• Wykonywanie  kartek urodzinowych dla 
chorej dziewczynki

• Zbieranie plastikowych  nakrętek    dla 
Kubusia z Limanowej.



Sukcesy 
naszych 

wychowanków

Damian Hanula i Marcin Karpierz

wraz  z koleżanką z   klasy  zajęli   I  miejsce                 

w ogólnopolskim konkursie: „Przedsiębiorczy na 

Rynku Finansowym” 

Szymon Kołodziej jest współpomysłodawcą  

siłowni  plenerowej, która  powstanie przed internatem.

Wielu naszych wychowanków odnosi sukcesy               

w sporcie.



„Sobótki”

Wieczorem w dzień tzw. „sobótek” 

palimy obok internatu tradycyjne 

ognisko. 

Pieczemy kiełbaski i ziemniaki przy 

dźwiękach i śpiewie naszych 

uzdolnionych wychowanków.

Atmosfera jest wyjątkowa!



Czas wolny 
wychowanków

Nasi wychowankowie czas wolny spędzają 
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Często uczestniczą w zajęciach na hali 
sportowej, siłowni, zajęciach plastycznych, 

kulinarnych, wyjściach do kina czy na 
lodowisko.

Ponadto organizowane są  dla nich spotkania 
z ciekawymi ludźmi, warsztaty 

psychologiczne.



Korzystają z siłowni 



Spotkania 
młodzieży z 

ciekawymi ludźmi                 

Co roku odbywa się spotkanie                       

z przedstawicielem Policji. Młodzież może 

dowiedzieć się o wielu interesujących ją 

rzeczach z zakresu obowiązującego prawa        

i bezpieczeństwa. Ponadto organizowane są 

warsztaty dla młodzieży prowadzone przez 

pedagogów i psychologów, a także spotkania 

z doradcami zawodowymi.



Msza św. 
młodzieżowa

Tradycją w naszym internacie jest 
uczestniczenie  naszych wychowanków          

i wychowawców  we Mszy św. 
młodzieżowej, organizowanej                     

w pobliskim kościele przez ks. Dariusza 
Dziedziaka. Odbywa się ona w każdy 

pierwszy wtorek miesiąca.

Jest to wyjątkowa msza odprawiana                   
w wyjątkowej atmosferze.



Zapraszamy 
do naszego 
internatu !

• Nasz internat wspiera wychowanków 
w procesie kształcenia.

• Otrzymał certyfikat bezpiecznej 
placówki.

• W naszym internacie nie ma czasu na 
nudę – czas wolny wychowanków 
organizujemy w interesujący sposób 
zgodnie z ich zainteresowaniami.

• Internat cieszy się bardzo dobrą opinią 
w środowisku.



Dane kontaktowe

Internat Zespołu Szkól Nr 1                                 

w Limanowej

ul. Piłsudskiego 81

34-600 Limanowa

tel. 18 33 71 832   lub  18 33 71 760

www.zsnr1.limanowa.pl


