
Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom Zespołu Szkół im. 

Leokadii Bergerowej w Płocku, pobierających naukę poza miejscem 

swojego zamieszkania,  utrudnionym dojazdem bądź sytuacją rodzinną. 

Internat jest integralną częścią szkoły. Internat prowadzi działalność                        

w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie                               

z kalendarzem roku szkolnego. 

W internacie : 

W internacie funkcjonuje samorząd wychowanków reprezentowany przez 

Młodzieżową Radę Internatu, w który to skład wchodzi: sekcja naukowa, 

sportowa, kulturalno- rozrywkowa, porządkowa, oprawa kroniki i gazetek. 

Opiekun MRI – Luiza Korpowska. Zadaniem MRI jest współudział                              

w organizowaniu czasu wolnego, realizowanie zadań o charakterze 

rekreacyjno-rozrywkowym, rozwijanie, kultywowanie i utrwalanie tradycji 

internatu, organizowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej w nauce 

inicjowanie oraz przeprowadzanie różnorodnych akcji na rzecz 

mieszkańców internatu i środowiska, prezentowanie internatu w czasie 

promocji szkoły. Są organizatorem wielu ciekawych i różnorodnych imprez, 

spotkań. 

- Uroczystości z okazji Dnia Chłopaka 

- Zabaw integracyjnych np. wspólne spacery, rajdy, podchody, dyskoteki itp. 

- Uroczystości „ Ślubowania uczniów klas pierwszych” 

- Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

- Zabaw andrzejkowych i karnawałowych 

- Wieczoru wigilijnego 

- Pożegnania maturzystów 

- Zbiórek charytatywnych na rzecz rówieśników w trudnej sytuacji życiowej 
itp. 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-11-2019&qplikid=4252#P4252A3


- Promowania internatu na Dniach Otwartych Szkoły itd. 

- nocnych maratonów czytelniczych i filmowych 

Internacki Klub Wolontariusza: opiekunowie Beata Katarzyna Żakieta, 

Luiza Korpowska. Kluczowe działanie to opracowanie i realizacja programu 

„Chcę pomagać –zaakceptujmy odmienność” oraz utworzenie grupy 

„Internacki Klub Wolontariusza” – pod taką nazwą istniejemy  i działamy 

nieprzerwanie już 16 lat. Wolontariusze to wychowankowie internatu przy 

Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. W okresie naszej 

dotychczasowej działalności nasz Klub zorganizował wiele akcji                       

i  podjął  wiele ciekawych inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, 

zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej   w   Goślicach i uczących się 

w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach. Nasza współpraca polega na 

organizowaniu i prowadzeniu różnorodnych zajęć, gier, zabaw, spotkań 

okolicznościowych, rajdów, spacerów itp. Wolontariusze naszego Klubu 

wspólnie z podopiecznymi z Goślic w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

organizują wspólne kolędowanie połączone z pokazem  i uroczystą 

wieczerzą wigilijną. Kolejnym, niosącym radość, punktem spotkania było 

wspólne wykonywanie stroików bożonarodzeniowych i kartek 

świątecznych. 

Organizacja  „Integracyjnych rozgrywek sportowych” w naszej szkole.                     

W duchu sportowym wspólnie pokonujemy tor przeszkód bawiąc się                   

i jednocześnie rywalizując  o zwycięstwo. Trening unihokeja –na sali 

gimnastycznej został rozegrany treningowy mecz celem była integracja 

niepełnosprawnych uczniów  z Goślic z ich rówieśnikami naszej szkoły oraz 

ukazanie czym jest gra zespołowa. W rozgrywkach sportowych na sali 

gimnastycznej lub boisku orlik tworząc mieszane drużyny  kilkukrotnie 

odbywały się mecze , gra w „zbijaka”, gry w tenisa stołowego, ćwiczenia 

gimnastyczne itp. Dużym zainteresowaniem cieszą się również wyjścia                             



w wykorzystaniem nowoczesnych metod ćwiczeń jakimi były spacery                             

z kijkami NordingWalking. Wolontariusze pomagają podopiecznym i sami 

uczestniczą w ćwiczeniach ruchowych w ogródku jordanowskim, czuwają 

nad bezpieczeństwem podczas korzystania z huśtawek, równoważni 

drabinek.. 

Aktywnie włączamy się corocznie w Letnie Pikniki Integracyjne                         

w Zespole Szkól Specjalnych w Goślicach. 

 

Internacka Grupa Rękodzieła:  opiekun Jolanta Michalik 

Głównym celem prowadzonych zajęć jest zagospodarowanie, 

zorganizowanie  form spędzania czasu wolnego. Staramy się  tworzyć  

rzeczy ładne, pobudzać  kreatywność, rozwijać uzdolnienia. Nasza 

internacka „sztuka” ma rozwijać umiejętności społeczne,  uczyć współpracy 

w grupie . Niezwykle istotnym czynnikiem dla młodego człowieka jest  

nabywanie umiejętności w relacji współtworzenia, wymiany myśli, 

pomysłów, inspiracji. 

Grupa nieustannie tworzy, rozwija swoje umiejętności, angażuje się                      

w działania na rzecz szkoły, ale przede wszystkim świetnie się bawi                    

w wolnym od zajęć czasie. Nasze spotkania są formą cykliczną i okazjonalną                        

w zależności od potrzeb. Tworzymy scenografie, rekwizyty, pamiątki, 

stroiki, czyli wszystko to, co jest potrzebne nam na użytek inscenizacji 

teatralnych, apeli okolicznościowych, happeningów czy akcji 

charytatywnych.  

Wychowawcy angażują młodzież w różne konkursy, projekty , akcje 

społecznościowe.  

ZAPRASZAMY 

 


