
 

Dzień otwarty w SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą 
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Dzień otwarty w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. św. Franciszka 

z Asyżu, odbędzie się 20 kwietnia 2012 roku w Nowym Mieście nad Pilicą. Impreza rozpocznie się 

o godzinie 11.00 w budynku SOSW przy Placu O. Honorata Koźmińskiego 9. Organizatorami 

wydarzenia są dyrekcja i pracownicy ośrodka. 

 

Ideą Dnia Otwartego w ośrodku jest przybliżenie zasad kształcenia wszystkim rodzicom 

i uczniom zainteresowanym wyborem ścieżki edukacyjnej w naszej szkole. Dlatego też organizatorzy 

wspomnianego wydarzenia przygotowali wiele atrakcji, które przybliżą nie tylko zasady funkcjonowania 

wspomnianej placówki oświatowej, ale także jej szeroką ofertę edukacyjną i rys historyczny ośrodka. 

Dzień otwarty rozpocznie się występem artystycznym przygotowanym przez uczniów SOSW, 

wzbogaconym pokazem multimedialnym. Następnie goście zostaną zaproszeni do zwiedzania budynku 

szkoły oraz internatu. Na wszelkie pytania dotyczące zapisania dziecka do szkoły, zakwaterowania 

w internacie czy pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiedzą dyrektor szkoły, kierownik 

internatu, psycholog, pedagog i inni specjaliści. Impreza zostanie zwieńczona słodkim poczęstunkiem, 

przygotowanym przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku gastronomicznym. 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu oferuje dwustopniowe 

kształcenie ogólne, realizowane w ramach Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Ponadto w ramach 

SOSW działają Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowująca 

do zawodu kucharza, krawca, fryzjera, mechanika i stolarza. W ośrodku kształcone są dzieci i młodzież 

niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. 

W SOSW organizowane są zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, 

dydaktyczno – wyrównawcze oraz usprawniające techniki czytania i pisania. Od września 2010 roku 

oferowane jest również Wczesne Wspomaganie Rozwoju, mające na celu stymulowanie funkcji, które są 

odpowiedzialne za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego 

niepełnosprawnością, prowadzone do czasu podjęcia nauki w szkole. Natomiast zajęcia rewalidacyjno - 

wychowawcze organizowane są dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim. Wyżej wymienione 

zajęcia prowadzone są przez specjalistów z wykorzystaniem metod Integracji Sensorycznej, Marii 

Montessori, Makaton, Weroniki Sherborne , EEG Biofeedback,  Move To Learn, Ch. i M. Knillów, Jacka 

Kielina oraz innych zależnych od indywidualnych potrzeb dziecka. 



 

 


