
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. 17.00
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. 17. 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 126 miejscami 
noclegowymi w pokojach 
3-osobowych

Poznasz aż 125 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



Ponadto znajdziesz tu:

salę komputerową,

gdzie w ramach nauki lub rozrywki
możesz skorzystać ze sprzętu 
komputerowego



Ponadto znajdziesz tu:
kawiarenkę z aneksem kuchennym, 

gdzie wraz innymi mieszkańcami internatu możesz spędzać czas wolny



Nasz kolejny atut to:

czyste i zadbane łazienki
...



… 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 Waszego dotychczasowego
życia w domu: Waszym pierwszym obowiązkiem jest
sumienne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, a po
powrocie ze szkoły w stołówce czeka na Was ciepły,
pachnący posiłek, jest czas na naukę i wypoczynek,
ale są też pewne obowiązki:-)



Bardzo staramy się, 
żeby Wasz pobyt 

w 
naszym internacie

był dla Was 
miłym i owocnie 

spędzonym
czasem.

Dlatego - w Waszym wolnym czasie - proponujemy
Wam 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 Was: w miarę naszych możliwości chętnie
zorganizujemy coś nowego:-)



Proponujemy Wam:

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



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

