1.

Nazwa szkoły/placówki

Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi

2.

Miejscowość

Rumia

3.

Adres

ul. Stoczniowców

4.

Numer telefonu/faksu

586712917

5.

Adres e-mail

sp9@rumia.edu.pl

6.

Tytuł/nazwa zgłaszanego
działania

Cykl festynów rodzinnych: "Dziękuję Ci mamo", "Wznieś serce nad zło", "Bezpiecznie, zdrowo i blisko
natury", "Pamiętnik z miasta R"

7.

Obszar

inne

8.

Adresaci/odbiorcy/uczestnicy

uczniowie szkoły podstawowej, rodzice, środowisko lokalne

9.

Zasięg objęty działaniem
(szkolny, lokalny ....)

szkolny, lokalny

10. Czas trwania działania

cyklicznie, począwszy od 2011 roku

11. Cel podjętego działania

poszerzanie wiedzy uczniów w różnych dziedzinach; popularyzacja i pielęgnowanie talentów wokalnych,
sportowych, artystycznych; integracja środowiska lokalnego uczniów, rodziców, nauczycieli i instytucji;
zdobycie i poszerzenie wiedzy wiedzy dzięki prezentacjom multimedialnym; promowanie lokalnych
twórców; uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły; rozwój zainteresowań i pasji uczniów; organizacja
pomocy Schroniskom dla zwierząt i zaprzyjaźnionej szkole na Litwie; przygotowanie uczniów do
aktywnego spędzania wolnego czasu; promocja zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdrowego stylu
życia w społeczności; budowanie przyjaznej atmosfery w społeczności szkolnej; rozwijanie umiejętności
pracy w zespole; wzmocnienie roli rodzica jako partnera szkoły

12.

Opis (skrócony) podjętego
działania

Od kilku lat "Festyn Rodzinny" jako działanie cykliczne wpisany jest w ofertę edukacyjną naszej szkoły.
Każdego roku hasłem przewodnim jest odmienna tematyka. Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za
organizację festynu, już we wrześniu opracowuje scenariusz, pozyskuje sponsorów i planuje przydział

zadań z uwzględnieniem różnych umiejętności i grup wiekowych uczniów. W październiku nauczyciele
różnych przedmiotów otrzymują propozycje i omawiają je z uczniami. Przez kolejnych kilka miesięcy w
mniejszych grupach przygotowują scenografię, stroje, układy taneczne, pokazy sportowe, pokazy
multimedialne, makiety, obrazy, albumy, rysunki, ozdoby, biżuterię na aukcję itp. W ciągu całego roku
szkolnego odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje nawiązujące tematycznie do hasła
przewodniego corocznego festynu. Przed finałem festynu, odbywa się szereg prób, podczas których
następuje wymiana doświadczeń artystycznych i umiejętności pracy w zespole. Każdego roku na scenie
prezentuje się około dwustu uczniów, zaangażowani są również uczniowie z zaniżoną samooceną i
motywacją do działania. Wskazanie możliwości podniesienia samooceny przez współpracę z
rówieśnikami i zaprezentowanie na forum szkoły swoich umiejętności przynosi uczniom ogromne
korzyści. Przygotowywane są wystawy tematyczne z pracami płaskimi i przestrzennymi uczniów,
kiermasz "Jadła Kaszubskiego" organizowany przez rodziców, kącik "Słodki pączuś", stoisko "Psie
Schronisko" - do którego uczniowie i rodzice przynoszą karmę dla zwierząt ze schroniska Viva. Przegląd
twórczości artystycznej uczniów, rodziców i nauczycieli na scenie przy pełnej widowni zaproszonych
gości, uczniów, grona pedagogicznego, pracowników obsługi i administracji kończy się przeglądem
wystaw, aukcją prac, poczęstunkiem a następnie rodzinnymi rozgrywkami sportowymi pod okiem
nauczycieli wychowania fizycznego. Niepowtarzalny jarmark pomysłowości całej społeczności lokalnej
biorącej udział w festynie nie ma granic. Kilka godzin wspólnej, twórczej pracy w atmosferze
współdziałania, życzliwości uczy jak konstruktywnie spędzić wolny czas. Tworzą się bardzo dobre
relacje, co wywołuje pozytywne emocje, motywuje do działania by dobiegający końca jeden festyn był
początkiem następnego.
13. Instytucje współpracujące

Rada Rodziców, Urząd Miasta, Miejski Dom Kultury, Dom Kultury Janowo, Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Straż Miejska, Straż Pożarna, lekarze specjaliści, Schronisko dla zwierząt, Caritas, Hospicjum,
lokalni malarze, sponsorzy

14. Efekty realizowanego działania

Wielu uczniów zdobyło umiejętności swobodnego wypowiadania się przed publicznością; rozwinęło
swoje umiejętności aktorskie, wykazało się kreatywnością przygotowując kostiumy i rekwizyty; uczyli
się współdziałania przy realizacji projektów- wystaw, kiermaszy, dekoracji; zintegrowała się społeczność
lokalna; poznali możliwości efektywnego spędzania czasu wolnego; nauczyciele mieli możliwość
spojrzenia na swoich uczniów pod innym kątem poznając ich osobowości; uczniowie mogli zobaczyć na
scenie w kostiumach swoich rodziców, nauczycieli i rówieśników; nastąpił wzrost zainteresowania

omawianą tematyką hasła przewodniego; zgromadzono karmę i przekazano potrzebującym zwierzętom;
aukcjami wsparto wolontariat, Caritas, Hospicjum; wystąpiła większa świadomość potrzeby ruchu wśród
uczniów; otwartość na odmienność kulturową, tolerancja, zaciekawienie innymi państwami, działania
antydyskryminacyjne; dzieci opanowały umiejętność pozytywnego komunikowania się ze sobą i bliskimi
osobami
15.

Link do strony internetowej
PDP

http://www.rumia.edu.pl/sp9/sp9_akt.asp?i=277#277

16. Osoba do kontaktu

Iwona Bielińska

17. Autor/autorzy

Iwona Bielińska, Krystyna Wrotniak

