
Internat Zespołu Szkół nr1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 

   

 
 

Internat  Zespołu Szkół nr1 im. Stanisława Staszica w Płońsku jest placówką o charakterze 

opiekuńczo – wychowawczym. Przeznaczony jest dla uczniów płońskich szkół średnich 

mieszkających na stałe poza terenem miasta. Większość wychowanków internatu stanowią 

uczniowie ZS nr1. Pozostali mieszkańcy to uczniowie ZS nr2 w Płońsku oraz okresowo 

uczniowie z innych szkół średnich – uczestnicy kursów dokształcania zawodowego. 

 

Głównym zadaniem internatu jest zapewnienie wychowankom całodobowej opieki, 

optymalnych warunków do nauki i wypoczynku oraz przygotowanie do funkcjonowania w 

grupie, a w przyszłości do samodzielnego dorosłego życia. 

 

Prawa i obowiązki wychowanków zawarte są w regulaminie placówki. 

Rozkład dnia w internacie wygląda następująco: 

 6.30 – 7.00 – pobudka, poranna toaleta, 

 6.45 – 7.25 – śniadanie, 

 7.25 – 7.45 poranne porządki w salach, przygotowanie do wyjścia na zajęcia szkolne, 

 7.45 – 8.00 wyjścia do szkoły i na zajęcia praktyczne, 

 8.00 – 13.00 zajęcia w szkole dla młodzieży rozpoczynającej naukę; zajęcia w internacie 

dla młodzieży rozpoczynającej naukę w godzinach późniejszych, 

 13.00 – 16.00 obiad, 

 13.00 – 16.45 czas wolny, 

 16.45 – 17.00 powroty wychowanków do internatu, przygotowania do nauki własnej, 

 17.00 – 19.00 nauka własna (przerwa 18.00 -18.10) 

 19.00 – 19.00 kolacja, 

 19.30 – 19.45 praca dyżurnych w stołówce wg. grafiku dyżurów, 

 19.45 – 20.45 zajęcia zorganizowane ( spotkania, uroczystości itp.), 

 20.45 – 21.45 toaleta wieczorna, przygotowanie do snu, 

 21.45 – 22.00 sprawdzanie obecności w salach wychowanków, 

 22.00 – 6.30 cisza nocna.  

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Do dyspozycji wychowanków jest około 100 miejsc sypialnianych. Pokoje są 3 i 4 osobowe   ( 

niektóre z balkonami). W miarę posiadanych przez szkołę środków sypialnie wychowanków 

wyposażane są w nowe meble, remontowane są też pomieszczenia, z których korzysta młodzież 

np.: łazienki czy hole. 

 

 
 

Na terenie internatu funkcjonuje stołówka zapewniająca wychowankom całodzienne 

urozmaicone wyżywienie. Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, dzięki czemu 

niektórzy wychowankowie  mają refundowane obiady.  

Mieszkańcy internatu mogą korzystać z :gier stolikowych, stołu do tenisa stołowego, pokoju 

cichej nauki, pomieszczenia socjalnego,  świetlicy, w której znajdują się komputery oraz 

telewizor. Młodzież mieszkająca w internacie ma dostęp do Internetu.  



 

 

 
 

W internacie mieszczą się dwie pracownie gastronomiczne, pracownia fryzjerska i 7 sal 

lekcyjnych. 

 

Wychowankowie podzieleni są na trzy grupy:  

 Grupa I – dziewczęta – uczennice ZS nr 1 i Nr 2 w Płońsku 

 Grupa II – chłopcy – uczniowie ZS nr 1 i Nr 2 w Płońsku 

 Grupa III – uczestnicy kursu dokształcania zawodowego (wychowankowie zmieniają się 

co cztery tygodnie) 

 

 
 



 

 
 

Mieszkańcy internatu reprezentują różne środowiska i zainteresowania, dlatego ważną rolę w 

pracy z młodzieżą odgrywa integracja. Służą temu imprezy i uroczystości, do przygotowywania 

których włączani są wszyscy wychowankowie z rożnych grup. Organizowane są m.in.: 

dyskoteki, andrzejki, mikołajki, wigilia, zabawy karnawałowe, konkursy karaoke, turnieje tenisa 

stołowego itp.  

 

Wychowankowie internatu pod opieką wychowawców mogą po lekcjach korzystać ze 

szkolnych boisk, sali gimnastycznej w szkole. 

 

Ważną rolę w organizacji imprez i uroczystości pełni samorząd wychowanków reprezentowany 

przez Młodzieżową Radę Internatu (MRI) oraz członkowie sekcji: kulturalno – sportowej, 

gospodarczej i stołówkowej. Opiekę nad MRI i sekcjami sprawują wyznaczeni wychowawcy. 

Zatrudnieni w placówce wychowawcy służą młodzieży wiedzą, uwagą, czasem oraz wsparciem 

w rozwoju zainteresowań i rozwiązywaniu problemów. Zapewniają całodobową opiekę i w 

miarę możliwości pomoc w nauce. Istotną rolę w funkcjonowaniu placówki spełniają także 

pracownicy administracji i obsługi.  


