
Nazwa zadania: 

WSPÓŁPRACA  ZE  SPOŁECZNOŚCIĄ  LOKALNĄ  –  IMPREZY
ŚRODOWISKOWE W CZERWCU I WRZEŚNIU … 

Opis zadania:
Współpraca  ze  społecznością  lokalną  –  imprezy  środowiskowe-  organizowane
10.06.2017  Festynu szkolnego  /  Pikniku  rodzinnego,  wielopokoleniowego  oraz
Dożynek we wrześniu. 

Realizacja  zadania  odpowiada  na  potrzeby  społeczności  lokalnej,  dzieci  ze  wsi
Golkowice, pięknym, malowniczym zakątku, z brakiem Domu Kultury, rodzimych
firm, z trudnościami w pozyskiwaniu sponsorów, funduszy. 
Szkoła  jest  ośrodkiem  kulturotwórczym,  miejscem  zmniejszania  dysproporcji
edukacyjnych  pomiędzy  wsią  a  miastem.  Współpraca  ze  społecznością  lokalną,
wspieranie  rodziny,  tradycji,  kultury,  kultury  fizycznej,  edukacji  prozdrowotnej,
ochrona zdrowia  /  profilaktyka,  współpraca  z  instytucjami  (m.in.  Strażą  Pożarną.
Państwową  Stacją  Sanitarno-Epidemiologiczną  /  PSSE)  pomoże  nam  wspierać
właściwy rozwój ucznia, jego rodziny, wskaże, „ że ruch, aktywność fizyczna jest
także drzwiami do uczenia się”, do właściwego zagospodarowanie czasu wolnego. 
Okazuje się, że nadmiar czasu wolnego szkodzi i trzeba wiedzieć, jak sobie z nim
poradzić, aby nie zatracić siebie w przypadkowym, mało świadomym konsumowaniu
rzeczywistości,  w  dobie  nieograniczonego  i  bardzo  łatwego  dostępu  do  różnych
środków,  produktów  spożywczych,  rozrywek,  zabaw,  spotkań  z  innymi  ludźmi
( częściej wirtualnych niż w realu) chcemy pokazać, propagować zdrowy styl życia,
promować  aktywność  fizyczną,  prawidłowe,  czyli  zróżnicowane  i  zbilansowane
odżywianie ( zgodnie z założeniami projektu Trzymaj formę PSSE). 
Warto podkreślić,  iż proponujemy rozwiązania ( Festyn szkolny, Dożynki) służące
właściwemu  eksploatowaniu  czasu  wolnego,  regeneracji  organizmu  (  po  nauce,
pracy) rozwijaniu swoich zainteresowań oraz nabieraniu dystansu do spraw i zadań
trudu życia codziennego – dbanie o zdrowie psychiczne.  

Festyn  –  impreza  o  charakterze  otwartym,  lokalnym,  angażująca  rodziców,
strażaków, współpracujące ze szkołą instytucje, fundacje (m.in. PSSE w Wieliczce,
Egopowerlab z Krakowa)
Stanowiska edukacyjne:
Tajemnice mózgu
Wyprawa do Krainy Mikro
Zdrowe  żywienie,  porady  specjalistyczne,  analiza  składu  ciała,  diagnostyka  wad
postawy, zdrowy szwedzki stół
Spotkanie ze sportowcem, selekcjonerem / szukanie młodych talentów
Imprezę  uatrakcyjni:  zamek dmuchany,  gry,  quizy,  zabawy,  konkursy  edukacyjne,
prozdrowotne, rodzinne z nagrodami ( zakup nagród). 

Impreza środowiskowa – Dożynki 2017  



• osoba prowadząca całość imprezy – wodzirej 
• montaż słowno – muzyczny wykonaniu młodzieży szkolnej – zakup strojów

oraz materiałów dekoracyjnych 
• występ zespołu regionalnego
• występ orkiestry dętej
• zabawy / konkursy z nagrodami – zakup nagród oraz głównej nagrody
• występ znanej gwiazdy estradowej 
• atrakcje dla dzieci – zamek, animatorki, wata cukrowa 


