
SCENARIUSZ  

Apel z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2010/2011 

w SOSW w Tanowie 

1 września 2010 roku 

 

I Powitanie uczniów i gości.  

Prowadząca 

Serdecznie witam wszystkich Uczniów, Rodziców i Opiekunów, zacnych Gości 

oraz Dyrekcję i Pracowników naszego Ośrodka. 

Tak niedawno rozstaliśmy się, a znów nadszedł czas powrotu i spotkania.  

Za nami dwa miesiące wspaniałych słonecznych i beztroskich wakacji. Nie tak łatwo 

pożegnać jest nam plaże tonące w słońcu, błękit nieba, górskie ścieżki wśród 

zielonych lasów, szalone przygody, wakacyjnych przyjaciół. Dzisiaj możemy 

spokojnie i radośnie rozpocząć nowy rok szkolny. 

II Odśpiewanie hymnu narodowego.  

Prowadząca 

Dzisiaj,1 września we wszystkich szkołach w Polsce odbywają się podobne 

apele z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego. Z tej okazji uczniowie śpiewają Hymn 

Polski. My również zaśpiewamy go wspólnie. 

Proszę wszystkich o powstanie 

 Do hymnu  /hymn polski CD/ 

III  Odczytanie listu Rzecznika Praw Dziecka 

Prowadząca 

Bardzo proszę Panią Wicedyrektor Bognę Otmianowską o odczytanie listu 

Rzecznika Praw Dziecka Michalaka do uczniów polskich szkół. 



IV Wystąpienie Pani Dyrektor. 

Prowadząca 

Proszę Panią Dyrektor Beatę Brzostek o zabranie głosu. 

 

V  Wystąpienie Posła Bartosza Arłukowicza. 

VI  Wspomnienia z wakacji. 

Kasia 

Choć wczoraj było tu cicho, dziś miły gwar jest przed szkołą. 

Wróciły dzieci z wakacji i rozprawiają wesoło. 

Opowiadają przygody. O, nie brak ich było latem! 

I pokazują pamiątki, zbiory naprawdę bogate. 

/Uczniowie ustawieni w szeregu prezentują pocztówki z wakacji/ 

1. Kasia przywiozła znad morza muszelkę 

2. Zosia widziała w Warszawie Syrenkę 

3. Tomek znalazł piękną szyszkę w lesie 

4. Wojtek wędrował po łąkach, gdzie wzrok poniesie 

5. Piotruś jechał pociągiem do wujka w góry 

6. Basia widziała w ZOO niedźwiedzie, słonie i kangury 

7. A Marysia nie ma muszelki ani bursztynu, 

   Za to ma adres Grażynki i przyjaźń wielką i jedyną. 

VII Przywitanie nowych uczniów 

Prowadząca 

W naszej szkole naukę rozpoczynają nowi uczniowie. 

Serdecznie ich witamy i cieszymy się, że wstąpili w progi naszej szkoły. 

 



VIII Wiersz w wykonaniu Anitki. 

Prowadząca 

Wasza koleżanka Anita przypomni wszystkim uczniom jak należy zachowywać 

się w szkole. Wysłuchajmy wiersza pt. „Proszę, dziękuję, przepraszam.” 

IX Pożegnanie. 

Życzę wszystkim sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym. 

Nauczycielom  i wychowawcom wyrozumiałości i cierpliwości, a Wam dzieci zapału 

w zdobywaniu nowych umiejętności oraz wielu miłych chwil w naszej szkole. Zanim 

jednak zaczniemy rok szkolny, pożegnajmy wakacje i lato na wesoło. 

X Piosenka pt. „ W naszej szkole” 

 

 

 

 

                                                                                     Opracowała: Małgorzata Tyszkiewicz 


