
„ W mojej magicznej szkole” 

Dzień otwarty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu  

w Nowym Mieście nad Pilicą. 

 

19 kwietnia 2013r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. 

Franciszka z Asyżu odbył się „Dzień otwarty”, którego adresatami byli głównie rodzice 

zainteresowani kształceniem swoich dzieci w naszej szkole. Miał on na celu zaprezentować 

placówkę, wskazać jej możliwości edukacyjne a także osiągnięcia i sukcesy.  

 Na wstępie Pani Dyrektor Elżbieta Fałek gorąco powitała Wicestarostę powiatu 

grójeckiego Pana Janusza Różyckiego, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym 

Mieście nad Pilicą Panią Irenę Leszczyk, a także wszystkich zebranych na uroczystości.  

W części artystycznej inicjatywę przejęli uczniowie. Przygotowany program słowno-

muzyczny pt.:„W mojej magicznej szkole” mówił o sile i mocy placówki. Podkreślał 

wyjątkowość naszego życia szkolnego. Wskazywał na wartości, które wzmacniają wiarę 

drugiego człowieka , uwrażliwiają i uczą pogody ducha. Występ młodych szkolnych artystów 

w wiosennej scenografii wzbudził aplauz publiczności wprowadzając radosny nastrój 

uroczystości.  

 Część informacyjno-edukacyjna zawierała prezentację multimedialną, przedstawiającą 

rys historyczny powstania ośrodka, jego zaplecze edukacyjne, w tym różnorodne metody        

i formy pracy z dziećmi z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu  

w terapii zajęciowej.  

Zaprezentowano również szereg osiągnięć uczniów w różnorodnych konkursach szkolnych        

i zewnętrznych. 

Pokazane życie naszej społeczności szkolnej, zgromadzeni goście, śledzili                               

z zainteresowaniem. Z uwagą oglądali też szkołę, słuchając informacji o zakresie 

funkcjonowania oddziałów szkolnych oraz  bazie dydaktycznej.  

  Ostatnim punktem organizacji Dnia otwartego były wpisy gości do Kroniki Szkolnej  

i słodki poczęstunek przygotowany przez naszych uczniów klasy zawodowej gastronomicznej 

podany w pracowni w odświętnym wystroju. 

  Uroczysta atmosfera uczyniła ten dzień wyjątkowym. Mamy satysfakcję ze 

wszystkich podjętych działań. Nasz ośrodek kwitnie i uczy nowe pokolenie wychowanków, 

którzy opuszczają nas z wiekiem i czasem, lecz nauka i myśl św. Franciszka z Asyżu 

pozostaje na zawsze w sercach i umysłach naszych dzieci. Pozwala cieszyć się każdym 

spędzonym dniem w naszym ośrodku, wzmacnia przyjacielskie i braterskie relacje i zawsze 

zaprasza.  

        Opracowały:  Wioleta Okowiak 

                                  Beata Pakuła 

 

 

 



  

 


