
SCENARIUSZ Z OKAZJI DNIA EDUKACUJI NARODOWEJ  

 

„Za tę cierpliwość z dusza rozdartą i za tę wiarę, ze jednak warto.” Dziękujemy 

 

Prowadzący: 

Dzisiejsza uroczystość poświęcona jest obchodom Dnia Edukacji Narodowej oraz pasowaniu 

na ucznia gimnazjum.  Dlatego na wstępie chcieliśmy serdecznie powitać wszystkich 

przybyłych gości: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Prowadzący: 

Jest nam niezmiernie miło, że jesteście Państwo z nami. Witamy serdecznie naszych 

rodziców, przewodniczącą rady rodziców panią…………………………………, witamy 

również Was koleżanki i koledzy.  

Prowadzący: 

Równie serdecznie witamy naszych szanownych nauczycieli, dla których jest to szczególny 

dzień. W imieniu wszystkich uczniów chcielibyśmy Wam dzisiaj podziękować za troskę i 

zaangażowanie w nasze wykształcenie i wychowanie.   

Prowadzący: 

Jeszcze raz witamy wszystkich bardzo ciepło w ten październikowy poranek. Zapraszamy do 

wysłuchania przygotowanej uroczystości.  

Prowadzący: 

Całość powstań. 

- Poczet sztandarowy wprowadzić. 

- Do hymnu. 

- hymn państwowy. 

- spocznij. 

 

Prosimy o zabranie głosu Pana dyrektora Józefa Marszałka: 

………………………………………………………….. 

Prowadzący: 
Nadchodzi chwila, dzięki której staniemy się członkami nowej społeczności szkolnej.  

Cieszymy się, że będziemy mieli możliwości odkrywania nowych tajemnic i dróg, które niech 

prowadzą nas ku nowej przyszłości. 



Narrator I (uczeń klasy III)                                                                                                    

Za chwilę przystąpicie do ślubowania. Pamiętajcie, że przysięgi składali nasi przodkowie na 

przestrzeni dziejów narodu polskiego. Ślubowali i dochowywali wierności słowom,  które 

wypowiadali.  

 

Prowadzący: 

Proszę wszystkich o powstanie. 

Całość baczność! Poczet sztandarowy do ślubowania wstąp! 

 

Do ślubowania: 

 

Będziemy godnie reprezentować swoją szkołę w każdej sytuacji i miejscu. 

Ślubujemy 

 

Wykorzystamy w pełni przeznaczony czas na naukę, rzetelną pracę nad poszerzaniem 

swej wiedzy i umiejętności.  

Ślubujemy 

 

Będziemy dbać o honor i tradycje szkoły oraz współtworzyć jej autorytet. 

Ślubujemy 

 

Będziemy okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły. 

Ślubujemy 

 

Będziemy się troszczyć o mienie i estetyczny wygląd naszej szkoły. 

Ślubujemy 

 

Będziemy dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażali się w sposób kulturalny. 

Ślubujemy 

 

Będziemy szanować poglądy i przekonania swoich kolegów.  

Ślubujemy 

Będziemy się przeciwstawiać wszelkim przejawom brutalności i wulgarności. 

Ślubujemy 
 

Pasowanie uczniów przez Dyrektora 

 

- Po ślubowaniu. 

- Poczet sztandarowy wyprowadzić. 

 

Prowadzący: 

Spocznij! Proszę zająć miejsca 
 



Proszę pana Dyrektora o dokonanie pasowania . 

 

Przedstawiciel klasy I gimnazjum: 

Składamy serdeczne podziękowanie za przyjęcie nas do wspólnego grona gimnazjalistów. 

Dziękujemy, że obdarzyliście nas zaufaniem i obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby nie 

zawieść waszego zaufania. Staniemy na wysokości zadania, jakie stawia nam przynależność 

do społeczności uczniowskiej i nie zawiedziemy nadziei w nas pokładanych. Od teraz – 

prawdziwi już gimnazjaliści – serdecznie dziękujemy dyrekcji, wychowawcom i 

nauczycielom za trud wychowawczy i wyrozumiałość. Dziękujemy wszystkim przybyłym 

gościom, rodzicom, koleżankom i kolegom z klas starszych. Wasza tu obecność i serdeczne 

przyjęcie sprawiła, że dzisiejsza chwila na zawsze zostanie w naszej pamięci. 

 

Prowadzący: 

Prosimy Pana Dyrektora o zabranie głosu 

…………………………………………………………………………………….. 

Prowadzący: 

Dziękujemy Panu Dyrektorowi. 

Przewodniczący RSU: 

Drodzy pierwszoklasiści. Z radością witamy Was w naszym gimnazjum. Jesteśmy 

przekonani, że od dziś, po uroczystym ślubowaniu będziecie się starali godnie reprezentować 

naszą szkołę. Pamiętajcie, nie jesteście sami. My, starsi koledzy, chcemy Wam służyć radą i 

pomocą. Życzymy Wam, abyście w naszej szkolnej społeczności czuli się jak w rodzinie.  

A oto nasze rady: 

 

Uczeń 1 klasy II lub III 

 

Gdziekolwiek jesteście - 

      bądźcie pierwszymi - 

Bądźcie pierwszymi - 

w każdej dziedzinie. 

Wśród pieśni -  

      najlepszymi pieśniami. 

Wśród książek - 

      prawdziwymi książkami. 

Bądźcie najlepsi. 

I tyle. 

(...) 

Gdziekolwiek jesteście - 

     bądźcie pierwszymi! 

Pierwszym jest trudniej. 

I łatwiej. 

 

Uczeń 2 



 

 Nie przejmuj się byle czym, 

nie angażuj w byle głupstwa. 

Nie szarp się o byle co. 

Nie złość się z byle powodu- 

Bo Cię po prostu zabraknie. 

Zabraknie Cię tam, gdzie powinieneś być. 

Zabraknie Cię w istotnych sprawach. 

 

 

Uczeń 3 

 

 Uczysz się zawsze i wszędzie, nie tylko w szkole. Twoja postawa może być dobrym lub złym 

wzorem dla innych. Tak trudno dzisiaj, kiedy cały świat bieży na oślep, dostrzec i zrozumieć 

to, co dobre, piękne, mądre... Pamiętaj o tym, że żyjąc ciągle zdajesz egzamin losu, na którym 

pytają, jakim jesteś człowiekiem.... 

  

Prowadzący: 

Dziękujemy za te piękne słowa.  

Gimnazjalistami jesteśmy już od kilku tygodni, przed chwilą zostaliśmy nimi w pełni – 

sprawiły to wypowiedziane przez nas słowa ślubowania.  

W gimnazjum spędzimy sporą część naszych młodzieńczych lat. W pocie czoła zdobędziemy 

mądrości, które pomogą nam wypłynąć później na szerokie wody.  

 

Recytator: 

               Każdy  pomny  na  przysięgę  swoją, 

               W  każdej  chwili  szkolnego  żywota, 

               Niechaj  mu  na  myśli  stają: 

               Ojczyzna, nauka , cnota. 

 

              Dojdziemy  do  końca,  choć  ciężką  drogą, 

              Gdy  jeden  drugiemu  rękę  pomocną  poda; 

              I  nauczyciele  nam  w  tym  pomogą, 

              By  panowały  u  nas: prawość, praca  i  zgoda! 

 

Recytator: 

Nim  dzień,  nim  mrok, 

Nim  noc  dojrzała, 

Ktoś  powziął  myśl 

Ktoś  pochwycił  los. 

       Nasz  szkolny  dom   jest  już  tu- 

       Na  jawie, nie  w  białym  śnie. 

       Będziemy  więc  zorzą  zórz, 

       Morskim  dnem, srebrną  gwiazdą. 

       Przeminą  noce  i  dnie, 

       W  murach  tych  nie  będzie  źle. 

       Wyjdziemy  stąd  wspaniali, 

       By  mądrość  rozwijać  dalej. 

 



(Piosenka   

 

Recytatorka: 

Jeśli  droga  jest  długa, 

Idźmy  razem. 

Jeśli  droga  jest  trudna, 

Pomagajmy  sobie  wzajemnie. 

Jeśli  droga  jest  pełna  radości, 

Dzielmy  się  nią. 

Całe  życie  jest  wspólną  podróżą. 

 

Recytator: 

Jesteśmy  młodzi, więc  śmiało  przed  siebie 

Dążmy  z  słoneczną  pieśnią  odrodzenia. 

Strach  w  sercach  trzeba  ukryć  na  dnie 

I  patrzeć  w  niebo  na  lot  orłów  szumny, 

A  nie  opuszczać  ręce  swe  bezwładnie, 

Gdy  wicher  zawodu  skrzydłem  w  nas  uderzy. 

Bo  nam  nie  trzeba  tchórzy, lecz- rycerzy. 

  

Podróżny  I: 

Myśl  wzniosła  jak  rzeka  wyrosła 

Z  potoku, strumyka  i  znoju; 

Tak  człowiek  powoli  dobija  się  doli 

I  rośnie  w  bogactwa  wśród  znoju. 

Źródełka  kroplami, a  człowiek  groszami 

Rozszerza  działalność  prac  całą: 

Wiek  płynie  i  z  laty  staje  się  bogaty- 

Był  źródłem- jest  rzeką  wspaniałą. 

 

Podróżny  II: 

Tyś  kupcem- rzekł  drugi- więc  szukasz  zasługi 

W  pieniądzach, bogactwie  i  złocie- 

Nie  taką  przestrogę  nam  daje  na  drogę 

Ten  napis  wyryty  nad  drzwiami. 

Zdrój  czysty  to  wiedza , co  wszystko  wyprzedza, 

Gdy  nauk  podtrzyma  go  praca. 

Źródełko  kroplami, a  człowiek  księgami 

Swą  dolę w  przyszłości  wzbogaca. 

Recytator: 

Błogosławiony  po  stokroć  niech  będzie, 

Ktokolwiek  idzie  w  imię  dobrej  sprawy, 

Kto  światło  rzuca  na  ziemi  krawędzie, 

Kto  ster  umacnia  u  rozbitej  nawy, 

Kto  wznosi  jak  bóstwo  iskierkę  oświaty 

Błogosławiony, bo  z  tej  iskry  Bożej 

Rozbłyśnie  światło  co  ludziom  dzień  stworzy. 

 

Prowadzący: 

Przenieśmy  ze  szkoły  podstawowej  cenne  pamiątki. 

(Kilku  uczniów  przenosi  np.  książki, dyplomy, puchary  przez  próg  nowej  szkoły  i  

ustawia  na  stole.  

 



Muzyka  IX  Symfonii  milknie.  Uczniowie  wnoszą  teraz  kosz  z  ziarnem. 

 

Prowadzący: 

Te  ziarna  symbolizują  dostatek  słowa, pracę  i  wysiłek  wszystkich  tych, 

Którzy  będą  troszczyć  się  o  nasze  wychowanie  i  nauczanie  w  murach   

Naszej szkoły. Posypmy  zatem  progi  naszej  szkoły, by  panował  w  niej  dostatek  

mądrych uczniów, dobrych  ocen  i  wspaniałych  nauczycieli. 

(Uczniowie  sypią  ziarno  na  schody  i  próg) 

 

Prowadzący: 

A  ziarno, gdy  dobre , nie  pójdzie  na  marne; 

Nie  pójdzie  na  marne, choć  silny  wiatr  wieje; 

Nie  na  tym , to  wzejdzie  na  innym  zagonie. 

Choć  trochę  naddziobią  je  wrony  i  kruki, 

Plon  zbiorą  choć  nie  my, to  nasze  prawnuki. 

 

(Uczniowie  wnoszą  kaganek  z  zapaloną  świecą  i  przenoszą  do  nowej  szkoły  na  tle  

muzyki:  "Do  Elizy"  Beethovena.)    

 

 

Prowadzący: 

Przyrzekamy, że tu  będziemy  się  uczyć  szanować  słowo  i  brać  za  nie  

odpowiedzialność. 

Bo  słowo  to  potęga  i  ono  rozpala  ducha, oświeca  umysły. 

Niech  nam  je  przekazują  nasi  nauczyciele  i  niosą  w  darze  jak  kaganek  oświaty.  

 

Prowadzący: 
Teraz nasze myśli i serca zwracamy ku tym,  którzy są naszymi przewodnikami, którzy 

prowadzą nas po zawiłościach i zakrętach życia szkolnego - ku naszym nauczycielom i 

wychowawcom. 

 

Etiuda E-dur Fryderyka Chopina. 

 

Prowadzący: 

Ktoś kiedyś powiedział, ze „Dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je 

rozwinąć”.   Aniołami niestety nie jesteśmy, wiemy to na pewno, dlatego  

jak co roku przepraszamy za wszystko co było złe, za przeszkadzanie, za marudzenie, za 

niepotrzebne dyskusje, za utrudnianie Wam pracy. Wybaczcie nam, prosimy. 

Prowadzący: 

 „Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny 

mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w Nim najlepszego cudzym dzieciom?”  

Dlatego : dziękujemy! Za wyrozumiałość, za cierpliwość, za przekazywaną wiedzę i za 

kształtowanie naszych serc i charakterów.  

Piosenka… 

 

Kolejno uczniowie: 



Uczeń: Dziękujemy Panu dyrektorowi za pomoc w doskonaleniu naszych osobowości, cenne 

rady, wskazówki. 

Uczeń: …Nasze życie będzie jak poemat… 

Uczeń: Składamy podziękowania księdzu proboszczowi uczącemu nas religii, który z zakrętu 

wyprowadza nas na prostą. Z dużą cierpliwością kształtuje naszego ducha..  

Uczeń: 
A duch w nas niepokorny.  

 

Uczeń: 
- Naszym polonistkom, i paniom uczącym języków obcych dziękujemy za ukazanie piękna 

słów i odkrycie sensu ich znaczeń. 

Uczeń: 

Choć nasze wypowiedzi nie zawsze mają sens… 

 

W tle De Su, Życie cudem jest, refren 

Uczeń: 

- Składamy podziękowania pani historyczce za pomoc w poznawaniu świata przeszłości i 

współczesności.  

Uczeń:   
- Biologiczce, geografowi, pani od fizyki dziękujemy za ukazanie tajemnic mikroświata i 

odkrycie zagadek kosmosu. 

Uczeń: 

- Matematykom, nauczycielowi informatyki i techniki wdzięczni jesteśmy za pomoc w 

zrozumieniu niełatwego świata przestrzeni, geometrii i cyfr. 

Uczeń: 
I za każdą cyfrę w dzienniku- czasem zero, czasem pięć… 

Uczeń: 
- Panom uczącym nas wychowania fizycznego dziękujemy za rozwijanie w nas ducha 

sportowej walki. 

Uczeń:  Panowie! Litości! 

 

Piosenka …………………………………………………… 

 

Prowadzący: 

Prosimy teraz uczniów klasy I gimnazjum o wręczenie nauczycielom drobnych upominków 

przygotowanych przez samorząd uczniowski. 

Prowadzący: 

Na koniec bohaterom dzisiejszego dnia – drogim nauczycielom życzymy, byście z 

uśmiechem, optymizmem, wzajemnym zrozumieniem i sympatią spędzali każdą chwilę w tej 

szkole.  

 

Dziękujemy za uwagę i… dziękujemy naszym artystom. 

 

 


