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Wychowanie i profilaktyka/Szkoła w 
środowisku/Profilaktyka 

Temat DP Festyn Rodzinny 
Cele DP kształtowanie u uczniów umiejętności spędzania wolnego 

czasu z całą rodziną; 
 zacieśnianie więzi emocjonalnej między rodzicami a 
dziećmi; 
integracja ze środowiskiem lokalnym; 
propagowanie zdrowego stylu życia; 
prezentacja dorobku artystycznego szkoły i przedszkola.  

Krótki opis DP Z okazji szczególnych dni, które zbiegają się końcem maja 
i początkiem czerwca– Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia 
Dziecka od dwóchlat, na terenie naszej szkoły 
organizujemy Festyn Rodzinny. Impreza jest okazją do 
integracji pracowników szkoły, rodziców, jak również 
środowiska lokalnego. Na teren boiska szkolnego 
przybywają całe rodziny: dzieci, rodzice, dziadkowie, 
wszystko po to, aby wspólnie się bawić, brać udział w 
różnych konkursach, skosztować coś dobrego i 
otrzymywać  nagrody. Podczas trwania festynu uczniowie 
prezentują się w występach artystycznych, tańcu, śpiewie. 
Przez cały czas trwania zabawy rozgrywają się różne 
rozgrywki sportowe, całe rodziny chętnie biorą w nich 
udział. Powodzeniem cieszą się dziecięce makijaże oraz 
stoisko z "cegiełkami", a wśród nich wiele atrakcyjnych 
nagród. Przy stoiskach gastronomicznych można 
posmakować prawdziwie wiejskich specjałów: pajdy ze 
zmalcem i ogórkiem, grillowanej kiełbaski, ciast 
upieczonych przez rodziców, nauczycieli i innych.  
Gościem specjalnym jest tutejsza Ochotnicza Straż 
Pożarna, która wprawia nas w zachwyt swymi pokazami. 

Metody realizacji  1. Planowanie pracy indywidualnej i zbiorowej przez 
nauczycieli, pracowników szkołyi rodziców: 
poszukiwanie sponsorów – wsparcie finansowe, 
rzeczowe; 
przygotowanie scenariusza imprezy – występy 
artystyczne; 



2.  Podział zadań: 
konkurs plastyczny, dziecięce makijaże, konkurs skoków 
przez skakankę, sportowy, językowy tor przeszkód, 
rodzinne skoki w workach, "cegiełki". 
3. Obsługa stoisk gastronomicznych. 
4. Tworzenie scenografii, dobór muzyki. 

Uczestnicy i ich rola  Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu, 
ich rodzeństwo. 
Nauczyciele, pracownicy szkoły, rada rodziców, chętni 
rodzice – organizacja i przeprowadzenie festynu. 
Przedstawiciele Gminy Wilków, przedsiębiorstwa z terenu 
powiatu, firmy, instytucje, osoby prywatne – pomoc przy 
organizacji imprezy, sponsorzy. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowiu – pokaz strażacki, 
profilaktyka w zakresie właściwego obchodzenia się z 
ogniem. 
Korzyści zastosowania 

 
efekty - nawiązanie pozytywnych relacji między rodzinami oraz 

relacji wewnątrzrodzinnych;  
- aktywizowanie dzieci i rodziców w przedsięwzięcia 
służące szkole i społeczności; 
- zaktywizowanie rodzin w ramach różnorodnych 
konkursów; 
- ukazanie pozytywnych wzorców osobowych; 
- zachęcenie do czynnego wypoczynku, propagowanie 
nowych sposobów wspólnego spędzania wolnego czasu; 
- kultywowanie tradycji; 
- promocja rodziny i wartości rodzinnych w środowisku 
lokalnym; 
- zebranie środków finansowych na rzecz społeczności 
uczniowskiej. 

wpływ na uczniów - zaangażowanie dzieci  w wykonywanie dodatkowych 
zadań na rzecz szkoły i środowiska; 
- rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci; 
-  prezentowanie efektów pracy  i osiągnięć uczniów. 

wpływ na pracę szkoły - promocja szkoły w środowisku lokalnym; 
-  integracja uczniów, rodziców i społeczności lokalnej; 
- współpraca z instytucjami oświatowymi. 

wpływ na środowisko lokalne - aktywny udział środowiska lokalnego w życiu szkoły; 
- pogłębienie znajomości środowiska lokalnego; 
- nawiązywanie współpracy przy okazji różnych działań; 
- aktywizacja dzieci w życie gminy. 

Wnioski, uwagi Festyn Rodzinnycieszy się dużym uznaniem. Zabawa na 
świeżym powietrzu, relaks, rodzinna atmosfera 
sprzyjająintegracji społeczności szkolnej i lokalnej. Tego 



typu imprezy okolicznościowe będą nadal kontynuowane. 
Załączniki Artykuł w lokalnej gazecie „Gminnym Informatorze” oraz  

na stronie WWW szkoły.Dokumentacja fotograficzna. 
  


