
Festyn rodzinny 
Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Kiełczewicach Górnych 



 FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy 
od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego 
poznania się i integrację mieszkańców okolicznych 
miejscowości oraz zachęcanie ich do podejmowania 
wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego. 
Jest to jednodniowa forma rekreacji dzieci, młodzieży, 
osób samotnych, seniorów, osób niepełnosprawnych 
oraz całych rodzin z naszej okolicy. 



Nasz festyn jest imprezą zorganizowaną nie tylko dla dzieci 
z naszej szkoły.  

Zapraszamy do udziału w niej także uczniów sąsiednich 
szkół oraz mieszkańców wszystkich miejscowości poprzez 
przygotowane wcześniej plakaty. 



Celem naszego przedsięwzięcia jest: 

 Kształtowanie u uczniów umiejętności spędzania 
wolnego czasu z całą rodziną 

 Zacieśnianie więzi emocjonalnej między rodzicami 
a dziećmi 

 Wspólne przeżywanie uroczystości 

 Propagowanie zdrowego stylu życia 

 Integracja ze środowiskiem lokalnym 

 Nawiązanie szerszego porozumienia z rodziną uczniów 

 Zaangażowanie wszystkich rodziców do włączania się 
w działania na rzecz szkoły 

 Prezentacja dorobku artystycznego szkoły 



 Powyższe cele staramy się uzyskiwać poprzez 
umożliwienie czynnej rekreacji, zachęcanie do udziału 
w konkursach wiedzy, konkursach sprawnościowych 
i zawodach sportowych oraz zachęcanie do współudziału 
w przeprowadzaniu poszczególnych konkursów 
i zawodów. 



 Podczas FESTYNU RODZINNEGO mieszkańcy mają 
możliwość  spotkania się oraz do wymiany poglądów na 
temat głównych problemów występujących w naszej 
okolicy.  



 W organizowanych przez naszą placówkę festynach biorą 
udział dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
młodzież, dorośli, seniorzy ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości uczestniczenia w tym 
wydarzeniu całych rodzin. 



Do udziału w festynie zapraszamy wszystkie lokalne 
zespoły taneczne, śpiewacze i teatralne 
współpracujące z naszą szkołą, które mają możliwość 
zaprezentowania swojego dorobku. 



Licznie zgromadzonym gościom czas umilają występy 
Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, której szeregi 
zasilają uczniowie naszej placówki, a także jej 
absolwenci. 



Na naszej scenie prezentują się także zespoły spoza 
terenu naszej gminy. 



Dzieci mają możliwość skorzystania z wielu 
bezpłatnych atrakcji niedostępnych na co dzień. 
 



Na zainteresowanych uczestników czekają także inne 
atrakcje: zabawa z clownem, malowanie twarzy 
oraz przejażdżki konne. 



W minionym roku szkolnym zakupiliśmy dla dzieci 
trampolinę, a dla najmłodszych adeptów dobrej 
zabawy udostępniamy basen z piłeczkami. 



Dla młodzieży i dorosłych: organizujemy zawody sportowe 
i konkursy, przygotowujemy estradę (podwyższone podium) 
z nagłośnieniem oraz widownię wyposażoną w krzesła 
i ławki. 



Dla wszystkich zainteresowanych przygotowujemy 
loterię fantową oraz stoiska z biżuterią wykonaną 
przez uczniów naszej szkoły. 



Imprezie towarzyszą stoiska, na których można 
zakupić: wiklinę, kwiaty, kosmetyki, zabawki oraz 
słodycze. 



Dzieciom niezwykłą frajdę sprawia możliwość 
zwiedzania wozu bojowego strażaków, samochodu 
policyjnego czy też wspólne zdjęcie z Misiem Poli. 



Rokrocznie, na zakończenie naszego festynu, 
organizujemy dla młodzieży i dorosłych zabawę 
taneczną „Pod gwiazdami”. 



Po wyczerpującej zabawie można zregenerować siły, 
zjadając pyszne wypieki przygotowane przez Panie z Klubu 
Seniora. Jest również specjalne miejsce na wspólne 
rodzinne grillowanie w otoczeniu zieleni. 



Uzyskane efekty: 

 aktywizowanie rodziców w przedsięwzięcia służące szkole 
i społeczności 

 promocja szkoły w środowisku lokalnym 

 kultywowanie tradycji 

 zaangażowanie dzieci i ich rodziców w wykonywanie 
dodatkowych zadań na rzecz szkoły i środowiska 

 rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci 

 zacieśnianie więzi emocjonalnej rodziców ze swoimi dziećmi 
poprzez atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 

 prezentowanie dorobku uczniów, absolwentów i innych 
mieszkańców naszej gminy 

 zorganizowanie lokalnej społeczności atrakcyjnej formy 
spędzania czasu wolnego. 

 


