
 „Nasza szkoła czeka na Was” 

             Dzień Otwartych Drzwi w Specjalnym Ośrodku  
       Szkolno –  Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu  
                         w Nowym Mięście nad Pilicą  
 

 

 

                                               „Szkoła, nasza kochana szkoła 

                                     już z daleka nas woła 

                                                        gdy życzliwych ludzi spotykamy tu. 

                                                 To w niej łatwo się odnajdziecie 

                                          przyjaźń, miłość znajdziecie 

więc nie czekaj do nas przyłącz się już.” 

 

 

 W dniu 16.05.2014r. w naszym ośrodku po raz kolejny zorganizowano „Dzień 

Otwartych Drzwi”. Adresatami byli głównie rodzice zainteresowani kształceniem 

swoich dzieci w naszej szkole.  Miał on na celu prezentację naszej placówki 

,zapoznanie z ofertą edukacyjną , a także pochwalić się osiągnięciami  i sukcesami. 

         Przybyli goście mogli obejrzeć występ artystyczny, przygotowany przez naszych 

wychowanków. który mówił o życzliwości, przyjaźni i miłości. Podkreślał 

wyjątkowość naszego życia szkolnego. Występ artystów wzbudził aplauz publiczności 

wprowadzając radosny nastrój uroczystości.  

           W części informacyjno- edukacyjnej przedstawiono prezentację multimedialną 

zawierającą m.in. krótką historię szkoły, kierunki kształcenia, w tym  różnorodne 

metody i formy pracy z dziećmi, pomoce dydaktyczne i sprzęt w prowadzonej terapii . 

           Rodzice mogli zwiedzić naszą placówkę i poznać jej funkcjonowanie od 

środka. Z uwagą oglądali  szkołę, słuchając  informacji o zakresie funkcjonowania  

oddziałów szkolnych, działalności wczesnego wspomagania rozwoju oraz oddziału 

przedszkolnego jak i bazie dydaktycznej. Każdy przybyły gość mógł spotkać się 

indywidualnie z Dyrekcją ośrodka, skonsultować się z naszymi specjalistami a także 

uzyskać informacje na temat przyjęć do naszej placówki.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Dzień Otwartych Drzwi” był okazją do spotkania nie tylko ze specjalistami, 

ale także do pokazania gościom panującego w naszym ośrodku klimatu życzliwości, 

otwartości i akceptacji na indywidualność drugiego człowieka. Każdy przybyły gość 

mógł swoją obecność zaznaczyć poprzez wpis do Kroniki Szkolnej. 

             Goście mogli liczyć na słodki poczęstunek przygotowany przez naszych 

uczniów  klasy zawodowej gastronomicznej, przygotowujących się do zawodu 

kucharza. 

             Szczególne podziękowanie kierujemy do sponsora pana Andrzeja 

Bińkowskiego z Odrzywołu, który osobiście przybył na naszą uroczystość, częstując 

wszystkich zgromadzonych pysznymi obwarzankami.  

             Uroczysta atmosfera uczyniła ten dzień wyjątkowym. 

             Wszystkim zainteresowanym serdecznie dziękujemy za przybycie do naszej 

placówki i  mamy nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie się równie interesujący i 

pełen wrażeń Dzień Otwarty. 

 

 

 

 

                                                                                            Sporządziła: 

                                                                                            mgr Gajewska Elżbieta 

                                                                                                mgr Grzywacz Katarzyna 

mgr Modelska Małgorzata 

 


