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RODZINA

Rodzina, zdaniem socjologów i 

według najprostszych 

jej definicji, to 

„najważniejsza, podstawowa 

grupa społeczna, na której 

opiera się całe społeczeństwo”.



SZKOŁA

To  instytucja oświatowo-

wychowawcza, zajmująca się 

kształceniem i wychowaniem w 

państwie, a także siedziba tej 

instytucji oraz jej uczniowie i 

personel w tym nauczyciele.

Szkoła jest przedłużeniem rodziny.



SZKOŁA I RODZINA
 Nasza szkoła,  PSP im. M. Konopnickiej łączy w sobie te dwie funkcje. Jesteśmy małą 

placówką oświatowa dlatego tak łatwo można się poczuć u nas jak w jednej wielkiej 
rodzinie.

 Dbamy o siebie wzajemnie

 Uczymy się i realizujemy projekty edukacyjne

 Bawimy się i podróżujemy

 Organizujemy uroczystości i imprezy szkolne

 Dbamy o ekologię i zdrowy styl życia

 Gotujemy

 Spędzamy razem czas

                         



Narodziny tematu inicjatywy

Ostatnie lata to okres pandemii izolacji i odosobnienia a aktualne 

wydarzania też nie napawają optymizmem. Uczniowie po powrocie do szkół 

potrzebowali odbudowania więzi i relacji społecznych czego efektem były 

spotkania z psychologiem, pedagogiem szkolnym, nauczycielami i 

wychowawcami. To właśnie w trakcie tych spotkań powoli rodził się temat 

naszej inicjatywy:

 „ W szkole jak w rodzinie”



WARSZTATY 

 Pomysły na szych dzieci na 
realizacje naszej inicjatywy





„9,5 godziny z Marią konopnicką”

 Sztandarowy projekt 

nawiązujący do postawionych 

celów naszej inicjatywy. 

Przez projektowe 570 minut 

stworzyliśmy rodzinne relację 

a na tym nam zależało.

 „ DZIEWIĘĆ I PÓŁ GODZINY 

JAK DZIĘŃ Z ŻYCIA RODZINY”



CZYTAMY – MY I NASI RODZICE



WYPEŁNIAMY CELE I ZDOBYWAMY WIEDZĘ





BAWIMY SIĘ





DBAMY O ZDROWIE - SPACERUJEMY



GOŚCIMY SIEBIE I INNYCH



MOTOREM NASZYCH DZIAŁAŃ - 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 Przewodniczący -  Milołaj Likos

 Za – ca                 - Ilona Drwal

 Sekretarz            - Zuzanna Bacal

 Opiekunowie:

 Izabela Wróbel

 Joanna Skorupa

 Krystyna Krzyszkowska



„W SZKOLE JAK W RODZINIE”

 W ramach realizacji inicjatywy „W 

szkole jak w rodzinie” 

realizowaliśmy cyk zajęć: 

 „Nie opieka lecz przyjemność” , 

głównym celem zajęć była 

integracja maluchów z oddziałów 

0-3 naszej szkoły z uczniami klas 4-

8. Na zajęciach starszaki pomagały 

realizować maluchom stawiane im 

zadania, wspólnie bawili się i 

uczyli się od siebie nawzajem



„Nie opieka lecz przyjemność”



GOTUJEMY



DBAMY O EKOLOGIĘ I ZDROWY STYL ŻYCIA



SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI 
EKOLANDU

Uczymy już najmłodszych 

prawidłowej segregacji 

śmieci organizując 

spotkania z 

przedstawicielami 

Ekolandu.



EKOLAND



RUCH TO ZDROWIE – NORDIC 
WALKING



          PODRÓŻUJEMY - KRAKÓW



                               KRAKÓW



GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE



W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE -LOKALNA    
                  FARMA





         PROJEKTY EDUKACYJNE

 Realizowane projekty 
edukacyjne, stwarzały okazję 
do wspólnej pracy, zabawy i 
spędzania czasu razem.

 Wymagały od uczniów wysiłku 
intelektualnego, ale tez 
poczucia odpowiedzialności z 
a prace swoją i całej grupy.

 Działania te możemy 
porównać do relacji 
rodzinnych.



Dziękujemy

 Dzięki Fundacji ARTOS przeżyliśmy niezwykłą przygodę. Na nowo 
odkryliśmy radość z przebywania razem . Praca, obowiązki, ale też 
zabawa, biesiadowanie, rywalizacja wspaniale integrują. Na nowo 
nawiązane więzy dają siłę do kolejnych wyzwań. Rodzinne relacje w 
grupie rówieśniczej to doskonały sposób na osiągnięcie sukcesu.

 Dziękujemy Fundacji ARTOS, pani prezes Małgorzacie Zmysłowskiej, 
trenerom prowadzącym zajęcia z uczestnikami
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