
 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad 

Pilicą - pozdrawia…… 

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich czytelników! 

Przypominaliśmy o Nas już wielokrotnie, jednakże zawsze dość krótko. Dziś chcemy przybliżyć życie 

Naszej społeczności szerzej. Przekazać jak się rozwijamy wraz z upływającym czasem. 

Lata mijają, ale dla Naszego Ośrodka każdy rok jest lepszy. 

W budynku SOSW przeprowadzane są corocznie remonty, które czynią szkołę i otoczenie  

przyjaznym i użytecznym. W roku 2011 wykonano remont kotłowni wraz z instalacją CO za kwotę 

203.596,06 zł. finansowany przez Starostwo Powiatowe w Grójcu. Uczniów w Placówce sukcesywnie 

przybywa. W roku szkolnym 2001/2002 uczyliśmy 34 uczniów, w roku 2005/2006 – 106 uczniów, a 

rok bieżący rozpoczęło w szkole 131 uczniów. Nasza placówka jako pierwsza zorganizowała 

dowożenie uczniów niepełnosprawnych, aktualnie  jest  ich  25  z 7 gmin.  

Placówka kształci uczniów w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, 

Szkole Przysposabiającej do Pracy  a także w 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym. 

Realizujemy  zajęcia  rewalidacyjno-wychowawcze w  ramach  pięciu  grup  w Domu Pomocy 

Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.  

Od ubiegłego roku troszczymy się również o najmłodsze dzieci – prowadzimy zajęcia 

wczesnego wspomagania rozwoju. Na  terenie Placówki  realizujemy  zajęcia  rewalidacyjne,  

specjalistyczne,  takie  jak  zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia  z  gimnastyki  korekcyjnej, 

logopedyczne, zajęcia  z  psychologiem. 

Utworzenie  szkoły podstawowej, liceum, wczesnego wspomagania  nie byłoby możliwe bez realizacji 

planu doskonalenia kadry pedagogicznej. Aktualnie każdy pracownik posiada wykształcenie z zakresu 

oligofrenopedagogiki. Ale nie tylko. Wśród nauczycieli SOSW są logopedzi, psycholog, terapeuci w 

zakresie Terapii Integracji Sensorycznej, terapii Metodą EEG Biofeebeck, Makatona, Knillów, 

Montesorii, fizjoterapeuci posiadający także kwalifikacje z zakresu metody Proprioceptve 

Neuromuscular Facilitation PNF1 PNF2, surdopedagog, tyflopedagog, specjaliści w zakresie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagodzy resocjalizacji. 

Osiągnięcie wysokiego poziomu usług edukacyjnych i specjalistycznych jest jedyną drogą uzyskania 

sukcesu w dziedzinie rozwoju Placówki. 

Od października 2010r. w SOSW realizowany jest projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego”. W ramach 

niego odbywają się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia, zajęcia sportowo – korekcyjne oraz terapia pedagogiczna i muzykoterapia. Dodatkowo 

uczniowie mają możliwość comiesięcznych wyjazdów na basen, do teatru, kina, muzeum. Wszystko 

to zapewnia naszym uczniom niepowtarzalne wrażenia i doświadczenia oraz wspomaga rozwój 

społeczny.  Nie  jest  to jedyny projekt realizowany w Placówce. Szkoła bierze udział w programie 

MEN „Radosna Szkoła”. 

Wszystkie podejmowane działania służące rozwojowi dzieci procentują. Nasi uczniowie reprezentują 

Ośrodek  przynosząc chlubę szkole. Biorą udział w różnego rodzaju konkursach, imprezach i 

rozgrywkach sportowych. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć. Tylko w ostatnim roku 

uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Chroń Przyrodę dla Przyrody”, kampanii 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w projekcie edukacyjnym „Trzymaj Formę”, w Radomskiej 



Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Powiatowej Olimpiadzie Integracyjnej, Turnieju 

Piłki Halowej, Ogólnopolskim Konkursie Piosenki o Zdrowiu, Przeglądzie Małych Form 

Artystycznych oraz Przeglądzie Zespołów Nieprzetartego Szlaku. 

Kadra Naszego Ośrodka rośnie tak jak rośnie ilość uczniów. Obecnie zatrudnionych jest 59 

nauczycieli oraz 21 pracowników administracji i obsługi. 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przez ostatnie lata urósł w siłę. Trudno odmówić 

szkole stałego rozwoju i osiągnięć. Bardzo Nas to cieszy i utwierdza w przekonaniu, że jedność 

buduje. Buduje także wiara w możliwości każdego dziecka, które jest w Naszej Placówce. W centrum 

uwagi pozostaje nadal  dziecko – jego bezpieczeństwo, rozwój, aktywność i szczęście.  

Pozdrawiamy, więc Naszych przyjaciół i zwolenników i odsyłamy na Naszą stronę internetową 

 www.osw-franciszek.pl ,gdzie możecie Państwo na bieżąco śledzić wydarzenia  z  życia  Placówki. 

 

mgr A. Trytko-Borsuk, mgr B.Pakuła, mgr W.Okowiak 

 

 

 

http://www.osw-franciszek.pl/

