
„Najlepiej razem”- Dni Otwarte 

W dniu 08.04.2011 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka                    

z Asyżu, znajdującym się w Nowym Mieście n/P odbyły się  „Dni Otwarte” placówki. Hasło 

przewodnie tegorocznych Dni Otwartych to : „Najlepiej razem”. Wychowankowie przygotowali dla 

przybyłych rodziców oraz gości wspaniałe przedstawienie promujące ośrodek. Młodzież oprowadzała 

gości po szkole- pokazując piękne klasy. Wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć kroniki oraz filmy 

ze szkolnych imprez.  

Urozmaiceniem Dni Otwartych były dwa pokazy multimedialne. Pierwsza prezentacja 

ukazywała historię ośrodka, jego tradycje oraz  funkcjonowanie. Ośrodek nasz jest placówką, który 

uczy, wychowuje, opiekuje się dziećmi upośledzonymi intelektualnie w stopniu lekkim, 

umiarkowanym , znacznym oraz głębokim. 

 Kształcimy w następujących oddziałach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

przysposabiająca do pracy.  Zasadnicza szkoła zawodowa kształci również w zawodzie: stolarz, 

kucharz malej gastronomii. Po ukończeniu szkoły zawodowej uczniowie mają także możliwość 

podjęcia dalszej nauki w dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym. Szkoła zapewnia 

również internat oraz możliwość dowozu i odwozu ucznia z domu do szkoły.   

Od Września 2010 roku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu                        

w Nowym Mieście n/Pilicą oferuje nową formę pracy z dzieckiem i jego rodziną  czyli Wczesne 

Wspomaganie Rozwoju. Jest   to „wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działanie mające 

na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego 

dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole”. Nasi specjaliści posługują się następującymi metodami                     

i technikami pracy  z dzieckiem:  

 Integracji Sensorycznej (SI)- celem terapii SI  jest poprawa jakości przesyłania                 

i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły 

naszego organizmu. 

 Marii Montessori- Metoda zaproponowana przez Marię Montessori daje dzieciom  

możliwość poznawania świata inaczej, bardziej go doświadczając na sobie.   

 Makaton- (wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się) jest to Program 

Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych. 

 Weroniki Sherborne- Celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka 

i korekcja jego zaburzeń. 

 EEG Biofeedback - jest metodą zaliczaną do technik neurologicznych. Są to 

technologie wykorzystujące wiedzę medyczną, psychologiczną                                        

i bioinżynieryjną do ulepszenia funkcji mózgu, przede wszystkim funkcji 

poznawczych dzięki zmianie jego czynności. 

 Ch. I M. Knillów- celem tego programu jest rozbudzenie aktywności dzieci, 

zachęcenie ich do działania i przejawiania własnej inicjatywy wykorzystując 

wrażliwość ich zmysłu dotyku. 

 Oferujemy także terapię logopedyczną, ruchową, pedagogiczną, psychologiczną. 

 Po projekcji pokazów wszyscy goście udali się na poczęstunek, gdzie była możliwość 

porozmawiania z nauczycielami, z wychowawcami, z psychologiem, z pedagogiem oraz pozostałymi 

specjalistami. 

 Dni otwarte cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród rodziców oraz przybyłych gości.  



 Przedstawienie „Najlepiej razem”. 

Kronika pamiątkowa SOSW im. św. Franciszka z Asyżu 

Pani Dyrektor naszego Ośrodka. 
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