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CEREMONIAŁ
SZKOŁY PODSAWOWEJ
IM. H. SIENKIEWICZA
W STEKLINIE
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Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
1. Szkoła powstań.
2. Szkoła baczność.
3. Poczet sztandarowy do szkoły wmaszerować.
4. Do hymnu szkoły.
5. Proszę o złożenie kwiatów pod tablicą Patrona.
(po powrocie dzieci):
6. Szkoła spocznij.
7. Powitanie i przemówienia Pana Dyrektora.
8. Przemówienia gości.
9. Szkoła powstań.
10. Szkoła baczność.
 poczet sztandarowy do ślubowania klasy I wystąp
 pierwszoklasiści do ślubowania wystąp
 do ślubowania
(Tekst czyta przewodnicząca SU, ucz. kl. I powtarzają)
Tekst do wyboru:
Wersja I
OBIECUJĘ UROCZYŚCIE!
- będę starał się być dobrym uczniem,
- będę strzegł honoru swojej szkoły,
- będę szanował swoich nauczycieli i rodziców,
- będę uczył się tego co piękne i mądre,
- będę kochał i czcił moją Ojczyzn®,
- chcę wyrosnąć na dobrego Polaka,
ŚLUBUJĘ!
Wersja II
- jestem małym Polakiem, uczę się w polskiej szkole,
- przyrzekam uczyć się pilnie,
- przyrzekam szanować wszystkich, którzy pracują w szkole ,po
to, aby nam było w niej dobrze,
- będę starał się być dobrym kolegą,
- będę przyjacielem zwierząt i roślin,
- chcę swoją nauką i zachowaniem sprawić radość rodzicom,
nauczycielom oraz swojej Ojczyźnie,
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ŚLUBUJĘ!
Wersja III
- ślubuję być dobrym Polakiem,
- dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,
- będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę,
- jak dla niej pracować kiedy dorosnę,
- będę starał się być dobrym kolegą,
- swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i
nauczycielom.
ŚLUBUJĘ!
 po ślubowaniu
11. Poczet sztandarowy wstąp.
12. Szkoła spocznij.
13. Pasowanie uczniów przez Pana Dyrektora
(Wręczenie dyplomów i upominków klasie I)
14. Klasa I wstąp.
15. Odczytanie powitania klasy I:
Drodzy mali Przyjaciele!
Od dzisiaj tworzycie wraz z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w
rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien solidnie
wypełniać.
Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka. Do
niej wdrożą Was nauczyciele i rodzice. My starsi koledzy podamy Wam
pomocną dłoń.
Korzystajcie z naszych szczerych rad i pomocy. Możecie zawsze
zwracać się do nas ze wszystkimi trudnymi sprawami. Wiemy, że tych
może być dużo. My zabawimy się z wami na przerwie, pomożemy
znaleźć zgubiony worek , przeprowadzimy przez jezdnię. Mały Kolego,
Koleżanko-pamiętajcie, jesteśmy Waszymi starszymi siostrami i braćmi,
którzy służyć Wam będą pomocą, gdy szkolne życie okaże się trudne.
Uśmiechajcie się, bo w szkole jest radośnie.
Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina.
Życzymy Wam piątek i wzorowego zachowania na pierwszym szkolnym
świadectwie.
16.Szkoła powstań! Szkoła baczność!
17. Poczet sztandarowy odmaszerować!
18. Wystąpienie Pana Dyrektora - (przydział klas).
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Uroczystość zakończenia
roku szkolnego
1. Szkoła powstań!
2. Szkoła baczność!
3. Poczty sztandarowe do uroczystości wmaszerować!
4. Do hymnu szkoły!
5. Po hymnie!
6. Przemówienie Pana Dyrektora.
7. Przemówienia gości.
8. Szkoła powstań!
9. Szkoła baczność!
10. Poczty sztandarowe do przekazania wystąp!
(występuje „stary” i „nowy” poczet naprzeciw siebie)
11. Do przekazania!:
Ucz. kl. VI – Przyrzekam na sztandar godnie reprezentować dobre imię
szkoły i nie złamię złożonego przyrzeczenia.
Ucz. kl. V – Przyrzekam nie zawieść zaufania i z honorem będę
reprezentować szkołę.
12. Po przekazaniu wstąp!
(wychodzi „stary” poczet)
13. Delegację klasy VI proszę o złożenie kwiatów przy tablicy Patrona.
(po powrocie delegacji)
14. Szkoła spocznij!
15. Rozdanie świadectw i nagród klasy VI.
16. Szkoła powstań!
17. Szkoła baczność!
18. Poczet sztandarowy do ślubowania wystąp!
19. Delegacja absolwentów do ślubowania wystąp!
20. Do ślubowania! (opuszczenie sztandaru)
Opuszczając Szkołę Podstawową
im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie
- dziękuję nauczycielom i wszystkim wychowawcom,
- za trud włożony w moje wychowanie i wykształcenie.
Przyrzekam:
- pracować nad doskonaleniem swojego charakteru,
- dążyć do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności,
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- w swoim postępowaniu mieć zawsze na uwadze dobro ogółu,
Ślubuję:
- godnie kontynuować dobre tradycje tej szkoły.
21. Po ślubowaniu! (uczniowie opuszczają ręce)
22. Do pożegnania sztandaru!
(sztandarowy ma opuszczony sztandar, 3 uczniów klasy VI przyklękają na jedno
kolano, całują sztandar, wstają)
23. Po pożegnaniu!
24. Szkoła spocznij!
25. Rozdanie świadectw i nagród pozostałym klasom.
(jeżeli w poczcie są osoby, które mają świadectwo z wyróżnieniem, nie wychodzą
lub zastępuje ich poczet zastępczy)
26. Szkoła powstań!
27. Szkoła baczność!
28. Poczet sztandarowy po uroczystości odmaszerować!
29. Szkoła spocznij!
30. Komunikaty Pana Dyrektora.
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