
 

Wakacje minęły, 

Uleciały jak chmurki na niebie. 

Dzieci plecaki wzięły 

I biegną szkoło do ciebie 

Z pytaniami: 

-Czy tęskniłaś za nami? 

-Czy brak ci było gwaru, hałasu? 

Czy na odpoczynek miałaś dużo czasu ? 

I tak dzieci pytały, 

I tak szkole marudziły, 

Że szkoła odpowiadać nie miała już siły. 

Szkoła cichutko drzwi uchyliła , 

I dzieci do siebie zaprosiła. 

 

Inauguracja roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku szkolno – wychowawczym im. Św. 

Franciszka z Asyżu. 

Czas laby i wakacji skończył się . Trzeciego września rozpoczął się nowy rok szkolny 

2012/2013 w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Nowym Mieście nad Pilicą . 

Corocznie w naszej szkole nowy rok szkolny otwiera występ artystyczny uczniów. 

Uśmiechnięte twarze uczniów w odświętnych koszulach świetnie komponowały się z barwną 

i ciekawą dekoracją . 

Wychowankowie jak zawsze świetnie zaprezentowali się w akademii wokalno – teatralnej i 

ucieszyli się z powrotu do szkoły . 

 

Po występie uczniów głos zabrała pani wicedyrektor Beata Bartosik , która serdecznie 

powitała wszystkich uczniów , rodziców oraz kadrę pedagogiczną. 

Po czym przeczytała list pani Minister Edukacji Narodowej : Krystyny Szumilas , 

informujący o nowej podstawie programowej i nowych wyzwaniach edukacyjnych  

czekających polską szkołę . Uczniowie z niecierpliwością czekali na spotkanie z 



wychowawcami i przydziałem klas. 

 

Jednym z większych osiągnięć naszej szkoły jest zakupiony w czerwcu bus, przez Starostę 

Powiatu grójeckiego, który będzie bezpiecznie dowoził dzieci z domu do szkoły i ze szkoły do 

domu . 

Starania dyrekcji oraz ogromne wsparcie ze strony Starostwa Powiatu w Grójcu  o zakup 

busa okazały  się bardzo skuteczne . 

Dzięki temu mamy y drugie auto , które będzie udogodnieniem zarówno dla dzieci jak ich 

rodziców. 

Uczniowie naszej placówki  reprezentują naszą szkołę w różnego rodzaju uroczystościach . 

W dniu 3 września grupa uczniów naszego ośrodka zaprezentowała wraz z panią dyrektor 

Agnieszka Trytko – Borsuk naszą placówkę w czasie Wojewódzkiej Inauguracji Nowego 

Roku Szkolnego w Grójcu . 

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Spełniamy marzenia naszych dzieci i ich rodziców. 

Rozwijamy i kształtujemy osobowość dziecka . 

Jesteśmy przekonani , ze rok szkolny 2012/2013 będzie rokiem twórczej i owocnej pracy , a 

pani dyrektor wraz z kadrą pedagogiczną postarają się  spełnić  dziecięce marzenia , rzeczy 

niemożliwe staną się możliwe. 

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. 
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