
Nasz internat jest najlepszy! 
Tutaj każdy dzień fajniejszy! 

 

Gdzie to jest?  
 

Internat Zespołu 

Szkół Elektryczno-

Mechanicznych  

w Nowym Sączu 

znajduje się tuż przy 

szkole na dobrze 

znanej ulicy 

Limanowskiego 6. Wspaniała lokalizacja i odpowiednie otoczenie 

sprzyjają  miłej atmosferze. 

 

Dlaczego my? 
Nasz internat to jedna wielka 

rodzina! 

Każdy u nas czuje się jak w 

domu. Wzajemnie sobie 

pomagamy, możemy na siebie 

liczyć.  Dużą zaletą jest pomoc 

naszych Wychowawców, którzy 

w większości są nauczycielami w 

ZSEM. Zawsze można liczyć na ich wsparcie i wyrozumiałość. W 

internacie mieszkają chłopcy jak i dziewczęta z elektryka I NIE 

TYLKO! Wszyscy jesteśmy dla siebie kulturalni, mili i przyjaźni. Nikt u 

nas nie czuje się osamotniony i odrzucony. Zawsze może liczyć na 

pomoc rówieśników.  

Tu jestesmy! 



 

 

To nasza druga 
rodzina! 

 

 

Zawsze można tu liczyć na pomoc. 

Gdy ktoś ma problemy w nauce inni chętnie mu wytłumaczą   

i pomogą. Jeśli wolisz zamknąć się w cichym 

pomieszczeniu, by przyswoić wiedzę mamy do 

dyspozycji pokoje do nauki. Są to specjalne 

pomieszczenia, w których możesz sam 

swobodnie odrobić lekcje lub się pouczyć. W 

tym czasie nikt nie ma prawa Ci przeszkadzać. 

Bardzo fajnym pomysłem są również „godziny 

nauki własnej”.  To dwie godziny 

popołudniowe, 

podczas których 

w internacie 

zalega cisza*.  

 

 

 

 

 

 



Nasze wspólne 
zainteresowania! 
W naszym internacie możesz 

również rozwijać swoje 

zainteresowania. Wiele osób gra na 

instrumentach muzycznych, ucząc 

się dodatkowo w szkole muzycznej. 

Wieczorami 

ćwiczą swoją grę, umilając przy tym 

czas internatowiczom. Mamy do 

dyspozycji boisko szkolne i salę 

gimnastyczną, toteż w zależności od 

chęci gramy w piłkę nożną czy 

siatkówkę. Dla osób ambitnych jest 

również siłownia. Tam możesz ćwiczyć i 

wyrabiać swoją kondycję! Wieczorami 

spotykamy się towarzysko i gramy w 

różne gry.  

Każdy 

świetnie się bawi i 

nigdy nie ma czasu na 

nudę! 

 

 



U nas nigdy nie 
bedziesz sie 

nudzil! 

 
Nieważne czy nasi koledzy są 

starsi czy młodsi. Wszyscy 

jesteśmy mili i razem spędzamy 

wolny czas! W naszym 

internacie są organizowane 

dyskoteki, spotkania grillowe, 

różne konkursy. Mamy tutaj 

wspólną Wigilię i kolędę. 

Uczymy się też pracy na 

rzecz internatu i pomagania 

drugiemu. W każdą środę 

jest możliwość skorzystania z 

sali komputerowej, a w 

pokojach dostęp do 

Internetu. Tutaj możesz 

rozwijać się i mile spędzać 

czas. 

 

ZAPRASZAMY!   


