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OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

OPIS DOBREJ PRAKTYKI 

(opis przesłanek, problemów, 

potrzeb, które zainspirowały 

realizację projektu, a także krótka 

charakterystyka podjętego działania) 

Od siedmiu lat w naszej szkole organizuje się klasowe Święto Rodziny. 
Klasa IV jest dla ucznia bardzo trudnym wyzwaniem, gdyż musi on pokonać wiele 

barier. Jedną z nich jest przynależność do nowego zespołu klasowego. Szkoła, jako 
środowisko mające wpływ na rozwój i wychowanie dziecka, powinna zadbać o właściwe 
kontakty z jego rodziną. Na nas - wychowawcach, spoczywa odpowiedzialne zadanie - 
nawiązanie ścisłej, życzliwej współpracy z rodzicami. Jest to możliwe tylko wówczas, 
gdy kontaktom szkoły z domem rodzinnym dziecka towarzyszy właściwa atmosfera 
oparta na obopólnym zaufaniu. W celu integracji nie tylko środowiska uczniowskiego, 
ale też rodziców oraz zbliżenia środowiska lokalnego ze szkołą w klasie organizujemy 
Święto Rodziny. Wspólnie z uczniami  realizujemy opracowany na początku roku przez 
wychowawcę projekt edukacyjny, by w maju – bliskie sąsiedztwo świąt: Dzień Matki, 
Dzień Ojca i Dzień Dziecka - zaprezentować uczniowskie osiągnięcia. Organizowana 
jest wówczas wystawa dyplomów, pucharów i nagród zdobytych przez dzieci w ciągu 
roku szkolnego. Po wystawieniu części artystycznej, będącej inwencją młodych artystów 
(prezentują się wszyscy uczniowie danej klasy)  następuje wręczenie członkom rodziny 
samodzielnie wykonanych przez dzieci prezentów. Z kolei przy słodkim poczęstunku 
przygotowanym przez rodziców odbywa się wspólne oglądanie klasowej kroniki 
multimedialnej opracowanej przez wybranych uczniów pod kierunkiem wychowawcy. 
Jest to spotkanie trzech pokoleń: dziadkowie, rodzice, dzieci i ich rodzeństwo. W czasie 
przygotowań do uroczystości uczniowie ujawniają swoje talenty recytatorskie, wokalne i 
plastyczne, a podczas występu  potrafią zaprezentować swoje umiejętności. Bez 
skrępowania obecnością kolegów z klasy okazują własne uczucia wobec członków 
rodziny. Przygotowania do uroczystości rozwijają twórczą współpracę w grupach. 
Dzieci wszystkie swoje zadania wykonują z ogromną precyzją, z  wielką 



odpowiedzialnością współdziałają z rówieśnikami, wzajemnie się wspierają. Święto 
Rodziny sprzyja zacieśnianiu więzi rodzinnych, stwarza członkom rodzin uczniów 
możliwość dostrzeżenia sukcesów dzieci oraz znaczenie środowiska rodzinnego w życiu 
szkoły. Stanowi ono okazję do ukazania sposobów tworzenia miłego i pogodnego 
nastroju w gronie rodzinnym. 

    Uczniowie zainspirowani w klasie czwartej odczuwają potrzebę kultywowania 
tej tradycji w klasach starszych - piątej i szóstej.  
W praktyce wychowawczej uroczystość z okazji Święta Rodziny odbywa się cyklicznie i 
jest organizowana przez tego wychowawcę już z trzecim zespołem klasowym. 

REZULTATY/KORZYŚCI  

   Impreza ta przyczynia się do wzmocnienia więzi rodzinnych, daje okazję do 
okazania uczuć i szacunku rodzinie, zachęca do współdziałania wszystkich członków 
rodziny bez względu na wiek, pozwala zacieśnić więzi na płaszczyźnie rodzina - szkoła. 
 Daje sposobność do przekazania wartości wspólnego rodzinnego świętowania i 
kształtuje w uczniach poczucie więzi ze środowiskiem klasowym. Organizacja tej 
uroczystości utwierdza nas w przekonaniu, że rodzice chcą nie tylko rzetelnej informacji 
o swoim dziecku, pochwały czy też wsparcia w rozwiązywaniu problemów, jakie niesie 
ze sobą edukacja i wychowanie dziecka. Cieszą się, mając okazję obserwowania, w jaki 
sposób ich dziecko funkcjonuje i współpracuje w grupie rówieśników, w jakie relacje 
wchodzi z innymi ludźmi. Są też wdzięczni za chwile spędzone w miłej, wesołej 
atmosferze - chwile, kiedy zapominają o codziennych troskach i kłopotach. 

Obserwuje się, że występy dzieci sprawiają rodzicom i dziadkom wiele radości, 
są dla nich źródłem tak głębokich emocji, jakie pojawiają się w bardzo uroczystych 
momentach naszego życia. Dla niektórych rodziców, bardziej zabieganych i często 
wyłączonych niemal zupełnie z codziennego obcowania z dzieckiem, prezentacje owe 
stają się jedną z nielicznych sposobności, by w skupieniu i ciszy przyjrzeć się własnemu 
dziecku, gdy próbuje ono dać z siebie to, co najlepsze.   

PROBLEMY I PRZESZKODY  

W REALIZACJI 
Potrzeba dojazdu do szkoły 

RADY I WSKAZÓWKI - 

INSTYTUCJE/ORGANIZACJE 

WSPÓŁPRACUJĄCE w realizacji 

działania 

Klasowa Rada Rodziców 

ZAŁĄCZNIKI 

(dodatkowe materiały uzupełniające) 
- 

 


