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W imieniu Samorządu Szkolnego mam zaszczyt przywitać na dzisiejszej uroczystości zaproszonych gości,
dyrekcję, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji oraz uczniów.



Spotykamy się dziś, aby choć raz w roku podziękować naszym nauczycielom za ich trud i wysiłek włożony
w nauczanie i wychowanie. Nasze gorące, płynące z serca życzenia wyrazimy poprzez taniec, piosenki,
wiersze.



Proszę teraz Panią Dyrektor Beatę Brzostek o zabranie głosu.

Powitanie zebranych gości przez Panią Dyrektor Beatę Brzostek.
MAŁGOSIA
Jeszcze troszeczkę lata
I już- troszeczkę jesieni.
Jeszcze zielenią się liście,
Lecz kilka się już czerwieni.
Pożegnaliśmy bociany
I w lesie coraz ciszej.
Tylko leszczyna szeleści,
Bo do niej rudy gość przyszedł.
Dojrzały sady, a pola
W skibach zaoranej ziemi.
Jeszcze troszeczkę lata
Na powitanie jesieni.
PROWADZĄCA-DOROTA
Wspomnijmy w tym jesiennym świątecznym dniu niedawno minione lato. Przed Państwem Klaudia Szpilska
wraz zespołem AKORD zaśpiewa piosenkę „Tyle słońca w całym mieście”

1. Piosenka „Tyle słońca w całym mieście”
PROWADZĄCA-DOROTA



Dzieci z kółka recytatorskiego „Rytm” prowadzonego przez p. Teresę Sucharę przedstawią Państwu bukiet
życzeń wierszem pisany.



Jako pierwsza wystąpi przed nami Anita Lisicka.

KASIA
 Wysłuchajmy teraz wiersza pod tytułem „Kwiaty dla naszej Pani” w wykonaniu Iwonki Szpilskiej.

KASIA
W czas złotej jesieni
To święto przypada
Gdy wśród drzew podcieni
Grad kasztanów spada.
Kiedy liście z wiatrem
Tańczą bossanowę,
A świt wiesza mokre
mgły październikowe.
KASIA
Grupa taneczna ZODIAK pod kierunkiem p. Elżbiety Marczak zaprezentuje układ taneczny „Taniec jesiennych
liści”.
PROWADZĄCA-DOROTA
Dla Was drodzy goście mamy serdeczne życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz uśmiechu i wiele radości. A
oto specjalnie dla Was wiersz w wykonaniu Adriana Szczuczyńskiego, aktora Koła Teatralnego.

Tak niedawno świętowaliśmy uroczyste nadanie imienia naszemu Ośrodkowi. Może nie wszyscy wiedzą,
że od czerwca nosimy imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, naszym symbolem jest słoneczko.
Wysłuchajmy piosenki „Słoneczko uśmiechnij się” w wykonaniu K.Szpilskej wraz
z zespołem AKORD.
PASOWANIE
PROWADZĄCA-DOROTA
Szczególnie serdecznie pragniemy przywitać uczniów, którzy niedawno przekroczyli po raz pierwszy próg naszej
szkoły. A są to:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kamil Kwaśnik
Tomasz Urbański
Przemysław Bandolko
Michał Haus
Iwona Szpilska
Andżelika Szpilska
Krzysztof Murawski
Dorota Mikołajczyk

WIOLA
Od pierwszego września 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 pilna nauka.

My starsi koledzy podamy wam pomocną dłoń. Uśmiechajcie się, bo w naszej szkole jest bezpiecznie i radośnie.
Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina. Jeszcze raz serdecznie witamy !

KASIA
Kiedy smutny jesteś czasem

I samotność Ci doskwiera
My cię zawsze pocieszym,
Tutaj znajdziesz przyjaciela
PROWADZĄCA-DOROTA
Wysłuchajmy piosenki o przyjaźni „Najlepiej razem”
Zapraszamy na środek naszych nowych uczniów:
1. Kamil Kwaśnik
2. Tomasz Urbański

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przemysław Bandolko
Michał Haus
Iwona Szpilska
Andżelika Szpilska
Krzysztof Murawski
Dorota Mikołajczyk

PROWADZĄCA-DOROTA
Prosimy Panią Dyrektor Beatę Brzostek o dokonanie uroczystego ślubowania i pasowania nowych wychowanków
na uczniów.
Ślubuję uroczyście:
a. wypełniać sumiennie obowiązki ucznia

b.
c.
d.
e.

uczyć się pilnie i być dobrym kolegą
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły
dawać powody do dumy swoim nauczycielom i rodzicom
swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość

Ślubujemy ! (wszyscy uczniowie)
(Pani Dyrektor dokonuje pasowania uczniów i wręcza im upominki)
3.Wręczenie wyróżnień i nagród pracownikom Ośrodka.
PROWADZĄCA - DOROTA
Dziękujemy wszystkim za udział w naszej uroczystości i serdecznie zapraszamy na poczęstunek.
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