
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Nowym Mieście nad Pilicą wita ponownie! 
  
 Pragniemy donieść, że uczniowie naszej szkoły bogatsi są o nowe doświadczenia. Dzięki uczestnictwu 

w projekcie „Uczymy się razem i integrujemy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” mieli 

możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności i rozwijania swoich zainteresowań, a co najważniejsze, integracji 

z uczniami innych szkół na organizowanych różnorodnych wycieczkach do ciekawych miejsc. Nasze dzieci 

wielokrotnie wyjeżdżały do Warszawy. Odwiedziły Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Techniki. 

Oglądały spektakle teatralne w Teatrze Narodowym i Teatrze Komedia, były w kinie 5D Exstreme, a także 

w warszawskim ZOO. Brały udział w wyjeździe do Bałtowa, gdzie zwiedzały Park Dinozaurów i odbyły warsztaty 

paleontologiczne. Wspaniałym doświadczeniem dla uczniów naszej szkoły był ostatni tygodniowy pobyt w polskich 

górach na zimowym obozie integracyjno-rehabilitacyjnym. Młodzież z innych szkół miała możliwość poznania 

naszych uczniów bliżej. Program wszystkich wyjazdów był bogaty, a uczestnicy zawsze zadowoleni. Udane 

wycieczki pokazały, że wszyscy razem mogą wspólnie spędzać czas bez barier. W ramach projektu nasza szkolna brać 

wyjeżdżała także regularnie na basen. Tam dzieciaki miały frajdę, wyjątkowo lubiły ten czynny sposób relaksu.  

 W unijnym projekcie trwającym od października 2010 roku do lutego 2012 roku brało udział 60-ciu uczniów 

z naszej placówki. Były to dzieci i młodzież w różnym wieku, ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej, 

a także uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i szkoły przysposabiającej do pracy. Objęci byli dodatkowymi 

zajęciami, które w sposób znaczący wpłynęły na ich rozwój edukacyjny i społeczny. Zajęcia te prowadzone były 

w ramach 5-ciu modułów projektu, w pięcioosobowych grupach, w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Najbardziej 

atrakcyjne dla uczniów okazały się zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. Jednym z trzech kół 

zainteresowań było koło gastronomiczne. Uczęszczający na nie uczniowie mogli rozwinąć swoje zdolności kulinarne. 

Mogli piec, gotować, smażyć, a potem degustować przygotowane potrawy. Jakże przydatne umiejętności zdobyli 

uczestnicy koła gastronomicznego.  

Na zajęciach koła plastyczno – fotograficznego uczniowie mieli możliwość wypowiedzieć się wyrażając 

swoje emocje i uczucia poprzez ciekawe techniki plastyczne. Zapoznali się z właściwościami różnorodnych 

materiałów. Malowali, rzeźbili, wyplatali tkaninę. Najciekawsze jednak było robienie zdjęć i ich obróbka w prostych 

graficznych programach komputerowych.  

 Uzdolnienia aktorskie uczniowie mogli wykorzystać i rozwinąć na zajęciach koła teatralno – plastycznego. 

Zdobycie szlifu aktorskiego było trudnym, ale i wspaniałym doświadczeniem wzbogacającym osobowość 

uczestników.  

 Dwie grupy uczniów uczęszczały na zajęcia korekcyjno – sportowe. Tu usprawniali swoją koordynację 

ruchową doskonaląc technikę gier zespołowych. Odbywali liczne wycieczki na zakupionych do prowadzenia zajęć 

rowerach, zdobywając także umiejętności poruszania się w ruchu drogowym. 

 Do ciekawych i uwielbianych przez dzieci zajęć należały prowadzone w dwóch grupach ćwiczenia 

z muzykoterapii. Jak wiadomo muzyka łagodzi obyczaje, toteż na zajęciach zawsze było śpiewnie i wesoło. Zabawy 

muzyczno – ruchowe i gra na instrumentach perkusyjnych zaspokajały potrzebę dziecięcej ekspresji. 

 Innymi zajęciami realizowanymi dwugrupowo były zajęcia terapii logopedycznej. Prowadzenie tych jakże 

potrzebnych w naszej szkole zajęć pozwoliło na usuwanie wad wymowy dzieci oraz usprawnianie ich aparatu 

artykulacyjnego. Wzbogacone zostało słownictwo uczestników, co wpłynęło na podwyższenie poziomu ich 

komunikatywności.  

 Uczniowie naszej szkoły uczęszczali także w trzech grupach na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. 

Pierwsza grupa mogła uzupełnić wiadomości i zdobyć nową wiedzę na zajęciach z biologii i chemii, druga grupa 

na zajęciach z historii, a trzecia na zajęciach z języka polskiego. Tu uczniowie wyposażeni zostali w zestaw 

podręczników i zeszytów ćwiczeń do pracy nad tajnikami trudnej polskiej ortografii. Różnorodność ćwiczeń czyniła 

zajęcia atrakcyjnymi i efektywnymi. Wszystkie zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dały ich uczestnikom wiedzę, 

którą będą mogli wykorzystać w praktyce. 

 Udział uczniów naszej szkoły w projekcie przyniósł zadowolenie wszystkim jego uczestnikom. Korzyści 

płynące z jego realizacji są duże. Służył integracji społecznej uczniów i wzrostowi ich kluczowych kompetencji. Poza 

wzrostem wiedzy i umiejętności, poza rozwojem uzdolnień i zainteresowań uczniów nasza placówka pozyskała 

pomoce dydaktyczne, w tym zestaw laptopów, projektorów multimedialnych, ekranów oraz wizualizerów. 

Do prowadzenia zajęć specjalistycznych laptopy z multimedialnym oprogramowaniem do diagnozy i terapii 

logopedycznej z wyposażeniem pomocniczym wraz z echokorektorami oraz wieżę CD. Ponadto otrzymaliśmy drobny 

sprzęt sportowy i muzyczny. Ze wszystkich tych dobrodziejstw nasi uczniowie będą korzystać, wciąż rozwijając się i 

coraz bardziej wierząc w swoje możliwości. Oby wiecej było takich pozytywnych doswiadczeń! 
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