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Osoby występujące: 
Nauczyciele prowadzący, 
Dyrektorzy szkoły, 
Uczniowie klasy pierwszej oraz uczniowie klas starszych. 

Cele: 
- przyjęcie nowych uczniów do społeczności szkolnej. 
- kultywowanie tradycji szkoły, 
- tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy uczniami a szkołą. 

Opis sali; 
Sala odświętnie udekorowana. Na frontowej ścianie widnieje napis: 
PASOWANIE NA UCZNIA. 

Przebieg uroczystości: 

1. Przywitanie przez prowadzącą przybyłych gości. 

Serdecznie witam wszystkich na uroczystości pasowania na ucznia szkoły : 
Dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów klas starszych. Szczególnie 
gorąco witam uczniów klasy pierwszej, bez których dzisiejsza uroczystość nie 
miałaby miejsca. Od pierwszego września nasza szkolna rodzina powiększyła się o 
22 osoby. Tak jak w kaŜdej rodzinie, tak i w naszej szkole, obok praw są takŜe 
obowiązki, które kaŜdy z nas powinien solidnie wypełniać. Wspólnym 
obowiązkiem kaŜdego ucznia jest przede wszystkim pilna nauka. W tym 
niełatwym obowiązku pomogą Warn nauczyciele i Wasi rodzice. Bardzo się 
cieszymy , Ŝe dołączyliście do naszej szkolnej rodziny. Przed uroczystym 
ślubowaniem wysłuchajmy koncertu w wykonaniu naszych pierwszaków. 

2. Powitanie uczniów klas I przez uczennicę klasy VI 

My - najstarsi uczniowie Krainy Wiedzy w Szkole Podstawowej w Chorzelowie, witamy miłych 
gości oraz zebranych tu pierwszoklasistów, którzy przybyli pobierać nauki w naszej szkole. Jak 
stary obyczaj nakazuje, wszyscy uczniowie tworzą jedną rodzinę, która pomaga sobie w 
kłopotach, a takŜe cieszy się wspólnie z kaŜdego zwycięstwa. 

Obowiązkiem kaŜdego ucznia jest zgłębianie tajemnic Krainy Wiedzy , słuchanie naszych 
przewodników po tej krainie - nauczycieli i wychowawców, a takŜe przyjaźń i koleŜeństwo. 
Trzymamy się razem , bo razem moŜna zrobić wszystko. 

Uczeń 1: 
KaŜdy chciałby być odkrywcą, 
kosmonautą, marynarzem.  



Wielkie śnią nam się przygody,  
dni niezwykłe, pełne zdarzeń.  
A najtrudniej jest dzień przeŜyć  
dobrze, mądrze i rozsądnie,  
dłoń pomocną podać innym,  
przyjacielem być na co dzień. 

Uczniowie razem 
Kiedy jesteśmy razem , to nic się nie boimy, 
Bo kiedy jesteśmy razem , to wszystko zwycięŜymy. 
Więc razem , zawsze razem, przyjaciel z przyjacielem, 
Bo sam nie wiele moŜesz, a razem moŜna wiele. 

Piosenka „Przyjaciel" 

Duszek I 
Gwałtu, rety! Co się dzieje? Świat 
zwariował, świat szaleje. Mnóstwo 
dzieci znowu w szkole! Ja im na to 
nie pozwolę! 

Duszek II 
Nic pozwolisz? Śmieszna sprawa! 
Jakie masz do lego prawa? 

Duszek I 
Ja tu mieszkam! Moja szkoła! 
I spokoju szkoła woła! 

Duszek II 
Ty tu mieszkasz-prawda święta, ale 
chyba wciąŜ pamiętasz, jak przed 
rokiem i rok wcześniej tu chodziło 
uczniów dwieście? śe uczyli się , 
biegali, czasem gdzieś tam 
wyjeŜdŜali lecz wracali... i tak 
wkoło, dookoła pusta szkoła, pełna 
szkoła, pełna , pusta od lat wielu. 
pogódź się z tym przyjacielu. 

Duszek I 
Tamtych znałem - oni mnie 
I wcale nie bali się. 
Ale nowi, tacy mali, 
będą się wszystkiego bali! 
Będą płakać, lamentować,  
krzyczeć, tupać, dyskutować.  
Nic nie wiedzą, nie umieją...  
Tylko czemu się tak śmieją? 

Duszek II 
Oni z ciebie śmieją się! 



To pierwszak i-kaŜdy wie, 
Nie umieją nic - powiadasz? 
Oj głupoty nam tu gadasz! 
Piosenkę nam juŜ śpiewali, 
bać to moŜe się i bali 
ale kiedyś , sam posłuchaj, 
Z tobą cała szkoła słucha, 

Piosenka „Jestem uczniem" 

Duszek I 
Bać się moŜe i nie boją,  
lecz by ich przyjęła szkoła  
kaŜdy musi się wykazać,  
czy trudom nauki podoła,  
czy jest zdolny, mądry, miły, 
 no i czy ma dosyć siły... 

Uczniowie klas I 
Wie to Marysia , Stasio i Zdziś, Ŝe wielkie święto w szkole jest dziś. 
 To ślubowania nadszedł juŜ czas. Pierwszy egzamin na ucznia zdasz!  
Rodzice nasi są tutaj z nami, Ŝeby egzamin był pięknie zdany! 

- Szanowny pan dyrektor 
uśmiecha się miło... 
i od razu strach gdzieś znikł, 
 i lŜej na duszy się zrobiło. 
 

- Drugi pan dyrektor 
teŜ tak patrzy szczerze. 
Dobrze w szkole będzie! 
Teraz juŜ w to wierzę! 
 

- Pani do nas dziś 
teŜ puszcza oko... 
Nie ma się co martwić! 
 W szkole będzie „spoko". 

- Znamy juŜ nasze szkolne korytarze, 
wiemy , dobrze, Ŝe po tablicy się nie maŜe.  
DyŜurny w klasie o porządek dba.  
Przynosi kredę, obowiązek ma.  
Pilnuje, by nie biegały dzieci  
i nie rzucały nigdzie śmieci.  
Podlewa kwiatki, tablicę ściera,  
i z ławek wszystkie pomoce zbiera. 

ChociaŜ jestem taka mała, wiem , Ŝe szkoła jest wspaniała!  

Mamy piękną salę i jest duŜo dzieci, a czas nauki tak miło nam leci! 

- W szkole przez tydzień cały, 



mamy plan lekcji wspaniały... 
Jest język polski, matematyka, 
i wf , i rysunki, a nawet technika!  
A na muzyce śpiewać lubimy,  
teŜ o przyrodzie tu się uczymy. 

     Piękne literki piszę w zeszycie.  
      Proszę , pokaŜę jak nie wierzycie! 

Piosenka „Zarozumiałe abecadło" 

- Ja się głoskować juŜ nauczyłem , 
Na lekcji cały czas byłem. 
Na lekcjach często zgłaszać się trzeba,  
wtedy problemów z nauką nic masz! 

- Trzeba uczyć się wspaniale, 
Ŝeby złych uwag nie było wcale! 
W klasie I będzie miło, 
gdyby i upomnień nie było! 

- Skoro o ocenach mowa, 
dodam jeszcze ze dwa słowa: 
Moi drodzy przez rok cały 
niech królują nam pochwały. 

Piosenka w j. angielskim „What’s your name?" 

- Grzeczność na co dzień? 
Bardzo waŜna sprawa! 
O tym równieŜ 
wspomnieć tu wypada. 
Gdy powiesz dziękuję- 
to słowo nic cię nie kosztuje! 
A przepraszam i proszę chlubę 
ci uczniu przynoszą! 
Zawsze niech uśmiech 
gości na twej twarzy. 
Wtedy będzie cię przyjaźnią 
kaŜdy uczeń darzył! 
Nie hałasuj na przerwie! 
kaŜdy ci to powie, 
Ŝe hałas niszczy zdrowie! 
Nigdy nie przezywaj innych kolego! 
Bo to czyni wiele złego. 
Plotkowanie jest naganne , 
moŜe skończyć się fatalnie. 
Nigdy nie skarŜ , uczniu mały 
bo to nie przynosi chwały. 
ObraŜanie to bardzo brzydka wada. 
Tak zachowywać się nie wypada! 
My juŜ duŜo umiemy , panie dyrektorze.  
Wiemy , Ŝe Bałtyk to polskie morze. 



- A Polska to nasza Ojczyzna 
Piękna i wszystkim bliska. 
Jej godłem jest Orzeł Biały, 
w czerwonym tle błyszczy cały. 
 Flaga teŜ biało-czerwona.  
Przez wieki krwią naznaczona. 

Piosenka „Nasze polskie ABC" 

- Zaś Wisła - największa polska rzeka, 
swym pięknem wszystkich nas urzeka. 
Wypływa spod Baraniej Góry. 
I płynie, płynie... Hen do góry. 
 
My wiemy ,Ŝe trzeba dbać o przyrodę, 
o świeŜe powietrze, czystą, zdrową wodę. 
Trzeba segregować śmieci, 
Ŝeby zdrowie miały dzieci! 
Ptaszęta i ssaki dokarmiamy zimą, 
dopóki mroźne i śnieŜne 
miesiące nie miną. 
Niech piękna i zielona 
planeta Ziemia będzie! 
Jak tego dokonać? 
Szanować ją zawsze i wszędzie! 
 
Duszek ! 
Egzamin na ucznia został pięknie zdany, 
Wszyscy na tej sali waszą wiedzą są oczarowani. 

A teraz zbiórka ! Pierwszaki! Ananasy i bączki! Weźmy się 
szybko za rączki. Bo ślubowania czas bliski... Zaśpiewajmy 
razem wszyscy. 

Piosenka „Ślubowanie"  

Teraz juŜ ślubować z honorem moŜemy, jak być dobrze uczniem , doskonale 
wiemy. 

Część oficjalna 
Przemówienie Pana dyrektora - dopuszczenie do ślubowania. 
 Wprowadzenie sztandaru szkoły . Zaśpiewanie hymnu szkoły 
 

Ślubowanie uczniów klas I w obecności sztandaru szkoły. - tekst czyta nauczyciel, 
pierwszaki odpowiadają: "ślubuję" Pasowanie na ucznia 

śyczenia dla uczniów kl. I 
śyczymy Warn ścian kolorowych i ławek zdrowych. 
Wiele hałasu , tylko z radości. 
śyczymy, by sukcesy gościły w zeszytach i w dzienniczku 
u wszystkich dzieci, bez wyjątku, od poniedziałku aŜ do piątku. 
Długopisy, wszystkie pióra , niechaj piszą mądrze, 



ładnie i niech skrzypią tak jak Ŝuraw, 
kiedy błąd się gdzieś zakradnie. 
Promień słońca niech ukradkiem 
wejdzie w kaŜdy szkolny zeszyt, 
bo kto taką ma zakładkę, tego kaŜda lekcja cieszy. 
śyczymy zabaw z kolegami i kolegów do zabawy, 
no bo bez nich, wiecie sami, nawet cyrk jest mniej ciekawy. 
A ponad to Ŝadnego błędu w zeszycie, samych radości z czytania. 
Wiele ksiąŜek pięknych , nowych i audycji kolorowych. 
Dla kaŜdego słońca wiele , cały tydzień i w niedzielę. 
śeby wszystkim dobrze było zawsze z wami. 
Tego Ŝyczymy Warn i Waszej Pani. 

Wręczenie upominków i słodki poczęstunek. 
 


