SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Organizatorzy: Weronika Dwojakowska, Agnieszka Stelmaszyk, Dorota Runiewicz,
Ewa Klaus, Lidia Zasada, Magdalena Witkowska
Data: 15.10.2018 r.
Miejsce: sala gimnastyczna
Cele:
 Wyrażenie wdzięczności i podziękowanie nauczycielom i pracownikom Ośrodka za trud
pracy z dziećmi.
 Włączenie w społeczność szkoły nowych uczniów.
 Kształcenie postaw prospołecznych – budzenie poczucia wspólnoty.
 Wdrażanie do właściwego zachowania się dzieci podczas uroczystości szkolnych.
 Kształcenie postaw patriotycznych – okazywanie szacunku wobec symboli narodowych
i szkolnych (hymn państwowy, hymn Ośrodka, sztandar Ośrodka)
PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI
1. Powitanie
Konferansjer I: Obchodzimy dzisiaj wyjątkowe święto.
Konferansjer II: Wyjątkowe i na dodatek gorąco oczekiwane. Na to święto
z niecierpliwością czekają zarówno uczniowie jak i nauczyciele.
Konferansjer I: Obchodzimy właśnie Dzień Edukacji Narodowej. Spotykamy się,
aby podziękować nauczycielom i pracownikom za ich trud, serce, wkład w wychowanie
i nauczanie.
Konferansjer II: Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych gości. Panią Dyrektor
Beatę Brzostek, Panią Wicedyrektor Bognę Otmianowska, Panią Kierownik grup
wychowawczych Elżbietę Marczak, wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników
Ośrodka oraz uczniów i ich rodziców.
piosenka
2. Wprowadzenie Sztandaru
Konferansjer I: Baczność Sztandar Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu wprowadzić. (werble, sztandar wchodzi). Spocznij.
3. Hymn Państwowy
Konferansjer II: Baczność do hymnu (Hymn). Spocznij
4. Przemówienie Pani Dyrektor
Konferansjer I: Prosimy Panią Dyrektor o przemówienie.
5. Hymn Ośrodka
Konferansjer II: Baczność do Hymnu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie (hymn). Spocznij.
6. Wyprowadzanie sztandaru
Konferansjer I: Sztandar Specjalnego Ośrodka
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu wyprowadzić.

Szkolno

–

Wychowawczego

piosenka
7. Pasowanie nowych uczniów.
Konferansjer II: We wrześniu powitaliśmy w szkolnych progach nowych uczniów. Cały
miesiąc poznawali nowe otoczenie, kolegów i nauczycieli, nawiązali nowe przyjaźnie
i nauczyli się naszych zwyczajów. Dzisiaj są gotowi by przyjąć ich do naszego grona.
Konferansjer I: Zapraszamy teraz na środek sali wszystkich nowych uczniów naszej
szkoły, a Panią Dyrektor prosimy o przystąpienie do uroczystego pasowania.
(podczas wyczytywania nowych uczniów starsi koledzy i koleżanki zapraszają swoich
młodszych kolegów do uroczystego pasowania, Pani Dyrektor pasuje każdego ucznia,
wręczając mu jednocześnie upominek oraz akt pasowania, w tle słychać muzykę).
8. Występ zespołu tanecznego.
Konferansjer II: Prosimy zespół rytmiczny o zaprezentowanie piosenki „gimnastyka dobra
sprawa”. (taniec) Dziękujemy za wspaniały występ.
9. Nagrody.
Konferansjer I: Proszę Panią Dyrektor o wręczenie nagród dla pracowników Ośrodka.
Po wręczeniu nagród.
Konferansjer II: Jeszcze raz pragniemy gorąco podziękować wszystkim pracownikom
naszej szkoły za wiedzę, opiekę, cierpliwość i serce. Prosimy przyjmijcie nasze gorące
gratulacje.
piosenka
10. Prezenty od dzieci i prezentacja „Nauczyciel kiedyś i dziś” (w tle muzyka)
Konferansjer I: Prosimy dzieci o wręczenie małych upominków wszystkim pracownikom
Ośrodka. (muzyka, dzieci wręczają prezenty).
11. Wiersz końcowy.
Konferansjer II: Proszę teraz o występ dzieci.
KOCHANI NAUCZYCIELE!
Dziękujemy Wam za wszystko,
czego nas nauczyliście,
za dobroć, opiekę, wychowanie
i wskazanie właściwej drogi.
Życzymy dużo wytrwałości
i dalszych sukcesów zawodowych.
Prosimy was bardzo bądźcie zawsze z nami.
12. Pożegnanie
Konferansjer I: Dziękujemy za udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Pomoce: pianino, werbel, sztandar, stroje dla pocztu sztandarowego, dekoracje, mikrofony,
tekst wiersza (3 egzemplarze dla 3 dzieci), kosze na prezenty, stolik na nagrody, upominki dla
pasowanych uczniów, kredka do pasowania, prezentacja „Nauczyciel wczoraj i dziś”, laptop,
rzutnik, upominki dla nauczycieli.
Odpowiedzialni:
W. Dwojakowska, A. Stelmaszyk – organizacja i prowadzenie uroczystości, scenariusz,
przygotowanie prezentacji „Nauczyciel wczoraj i dziś”, krzesła, nagłośnienie, projektor,
ekran, kredka, kosze na upominki, stolik pod laptop i rzutnik, Przygotowanie dzieci
i opiekunów do pasowania, przygotowanie uczniów do deklamacji wiersza.
L. Zasada, E. Klaus – dekoracje, poczęstunek, przygotowanie Sali do poczęstunku, upominki
dla nauczycieli,
D. Runiewicz – upominki dla pasowanych uczniów, poczet sztandarowy
M. Witkowska – oprawa muzyczna

