Jubileusz 50-lecia powstania i działalności
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli.
W dniu 24 września 2022r. uroczyście świętowano 50-lecie istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego w Mrowli. Jubileusz połączony był z organizowanymi po raz 20. obchodami
Powiatowego Dnia Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego.
Uroczystą mszę świętą w kościele pw. św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli, odprawił Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Jan Wątroba. Powiat Rzeszowski reprezentował Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz
wraz z Przedstawicielami Zarządu i Rady Powiatu Rzeszowskiego, a Zespół Szkół Zawodowych im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Zdeb.
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mrowli, to placówka , która zajmuje się dziećmi i
młodzieżą z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności umysłowej. Placówka szczyci się
indywidualnym podejściem do ucznia. Klasy są niewielkie, zaledwie kilkuosobowe. Każdy z uczniów ma
konstruowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zapewnia się tu specjalistyczną opiekę
nauczycieli i wychowawców o różnych specjalnościach. Jest surdopedagog, tyflopedagog, psycholog,
logopeda i rehabilitant. Ośrodek oferuje terapię integracji sensorycznej, logorytmikę, kinezjologię
edukacyjną, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, trening przystosowania do samodzielności,
terapię w sali doświadczania świata. Ośrodek realizuje szereg zajęć pozalekcyjnych: warsztaty teatralne,
kulinarne, turystyczne, filmowe.
Uroczystość 50-lecia istnienia ośrodka w Mrowli została połączona z 20. Powiatowym Dniem
Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi, który obchodzono po dwuletniej przerwie spowodowanej
pandemią. Powiat Rzeszowski już u zarania swego istnienia stawiał na działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych. Tutaj utworzono pierwszy w województwie podkarpackim Powiatowy Związek
Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego. A jedną z pierwszych
inicjatyw było stworzenie cyklicznej imprezy pod nazwą Powiatowy Dzień Jedności z Osobami
Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego, ustanowionej przez Radę Powiatu Rzeszowskiego
28.12.1999 roku.
Z okazji jubileuszu na ręce Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mrowli,
Pani Elżbiety Świder zostały przekazane gratulacje i podziękowania, w tym od dyrektorów szkół i
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski.
Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Mrowli z okazji tak pięknego jubileuszu, składamy szczere gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

