
                  „INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM” 
 

 
                                                                                    

 Internat w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. Św. 
Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście 
nad Pilicą jest częścią integralną 
placówki  
i bezpośrednio podlega władzom 
Ośrodka.  
Dzieci i młodzież uczące się                         
w naszym ośrodku mogą zostać 
przyjęte do internatu po 
wcześniejszym złożeniu przez 
rodziców odpowiedniego podania                 
i braku przeciwwskazań lub tez 
zaleceniu ze strony Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej.  Pobyt w internacie jest bezpłatny; odpłatność 
pobierana jest tylko za wyżywienie, jeśli oczywiście sytuacja materialna rodziny na to 
pozwala. Większość wychowanków korzysta z internatu, z powodu niekorzystnej 
sytuacji rodzinnej i bytowej lub/oraz trudności z dojazdem do szkoły.  

      Obecnie w internacie przebywa 34 wychowanków w wieku od 7 do 21 lat. 
Wychowankowie podzieleni są na trzy grupy wychowawcze o różnym stopniu 
niepełnosprawności intelektualnej.  
      Za adaptację i pobyt wychowanków  w internacie odpowiada kadra internatu,  
w jej skład wchodzi kierownik i wychowawcy, którzy posiadają odpowiednie 
kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, oligofrenopedagogiki 
oraz doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.  
      Nad prawidłowym przebiegiem pracy opiekuńczo-wychowawczej czuwa 
kierownik mgr Robert Sierajewski. 
     Internat funkcjonuje 24-godziny na dobę i otacza wszechstronną, fachową opieką 
w okresie trwania nauki w szkole i w czasie weekendów. 
Młodzież mieszka w pokojach kilkuosobowych, o wysokim standardzie wyposażenia   
i użytkowania. Każda grupa wychowawcza ma do dyspozycji świetlicę wyposażoną  
w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Zmodernizowane, estetyczne łazienki                           
z prysznicami oraz toalety dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 
       Praca opiekuńczo- rewalidacyjna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb, 
możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków. Internat zaspakaja 
wszystkie potrzeby wychowanków, a kadra dokłada wszelkich starań tak by mógł on 
być dla dzieci namiastką domu rodzinnego. Dobre warunki lokalowe i przyjazna 
atmosfera panująca w internacie sprawiają, że wychowankowie chętnie w nim 
przebywają.  
Młodzież w naszym internacie czuje się bezpiecznie, jest akceptowana  
i rozumiana przez wychowawców, otoczona troską i miłością, a więc tymi uczuciami, 
których często brakuje im w domu rodzinnym. Wychowawcy dzielą się z dziećmi 
swoim sercem i starają się, aby pobyt w internacie choć trochę przypominał im dom, 
w którym wszyscy są dla siebie mili, serdeczni i w którym panuje zdrowa, życzliwa 
atmosfera. 
 
 



 
  Praca z młodzieżą prowadzona jest na 3- płaszczyznach: 
 
• opiekuńczo - wychowawczej 
• dydaktycznej 
• rewalidacyjnej 
 
   Podstawowym zadaniem internatu, jako placówki specjalnej jest nie tylko 
zapewnienie całodziennej opieki wychowankom, ale przede wszystkim wspomaganie 
ich wszechstronnego rozwoju, przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie                   
w życiu, na miarę własnych możliwości. 
 
Wychowawcy wspomagają wszechstronnie rozwój swoich podopiecznych: 
 

 wspierają dzieci, zapewniają im pomoc w odrabianiu pracy domowej, 

 organizują zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności, 

 w pracy wychowawczej i rewalidacyjnej stosują metody aktywizacji, 
i indywidualizacji,  

 kształtują postawy wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości 
i odpowiedzialności. 

 wdrażają do samorządności, samodzielności i dbałości o czystość  
i porządek, 

  przygotowują do obowiązku podjęcia pracy zawodowej i pełnienia różnych ról 
społecznych 

 
       W internacie działa Samorząd Wychowanków, który pod opieką wychowawcy 
angażuje się w sprawy porządkowe, kulturalno- oświatowe oraz wychowawcze.     
Jest również inspiratorem różnych form aktywności kulturalnej, rozrywkowej                         
i sportowej. 
      Wszyscy wychowankowie mogą korzystać z różnych form aktywności 
pozalekcyjnej.  
      Odpowiednia organizacja czasu wolnego wychowanków, pozwalająca na rozwój 
ich zainteresowań, zapewnia możliwość rozwoju intelektualnego, emocjonalnego                 
i fizycznego, a także pozwala wyrobić wśród wychowanków umiejętność czynnego                 
i racjonalnego spędzania wolnego czasu  
 
 
 
Internat dysponuje szeroką gamą zajęć pozalekcyjnych 
 
- zajęcia tematyczne, czytelnicze, komputerowe 
- zajęcia rozwijające zainteresowania i promujące młode talenty 
- zajęcia rekreacyjno-sportowe 
- zajęcia muzyczno-ruchowe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                       CZAS DO DYSPOZYCJI WYCHOWANKÓW 

 

                      
   

                                                             
                                                                                   

                                                    
            

      

                     
 

 

 

 



 

                                       

                                       - ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 

                                                   
 

 

                  - KONKURSY WIEDZY, PLASTYCZNE I LITERACKIE 

 

 

                       
 

 

           
 

 

 

 



 

 

   IMPREZY I UROCZYSTOŚCI WYNIKAJĄCE Z TRADYCJI INTERNATU 

 

 

          
 

 

      
 

 

        Dzień Chłopaka, Andrzejki,  Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka 
 

 

      
 

       



      
                                                   

               

           Nasze atuty 
 

  Dogodna lokalizacja i dojazd, 
  Internat mieści się w tym samym budynku, co szkoła 
  Całodobowa opieka  
  Opieka medyczna 
  Opieka pedagoga i psychologa  
  Pomoc socjalna 
  Domowa atmosfera. 
  Pomoc rodzinom wychowanków 
  Cztery smaczne posiłki dziennie 
  Indywidualne podejścia wychowawcy do swoich podopiecznych, 
  Zaplecze sportowe 
  Sale komputerowa z dostępem do Internetu 
  Wyjazdy na basen  
  Wycieczki krajoznawcze i rowerowe  

 
 

                                                                     
                                                                                                    Opracowali : 

 

                                                                                                               mgr E . Borowska   

                                                                                  

                                                                                                               mgr J . Szymański       

 

 

 

 

 

 

 

 


