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I CZĘŚĆ OFICJALNA  
( prowadzenie –Chłopiec 1 i Chłopiec 2 -  uczniowie klas starszych, następnie uczniowie klas 3) 
 
1. Powitanie:  
 
Chłopiec 1:  
Witamy wszystkich przybyłych gości na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. 
 

Chłopiec 2:  

Za nami 2 miesiące beztroskich wakacji, a przed nami 10 miesięcy nauki, ale także  

i zabawy i okazji do zgromadzenia niezapomnianych wspomnień. 

 

Chłopiec 1: 

 Zanim jednak szkolna przygoda rozpocznie się na dobre, zapraszamy na część artystyczną dzisiejszej 

uroczystości. 

 

II CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA 
 
Piosenka: Witaj nasza dobra szkoło  

Po piosence: 

(Stolik-na nim niespakowane rzeczy do szkoły, 3 krzesła, na jednym stoi tornister, na 2 siedzi 

dziewczynka 2, rozlega się pukanie do drzwi) 

Dziewczynka 1: 

Cześć! 

Dziewczynka 2: 

Cześć! Jesteś już gotowa do szkoły? 

Dziewczynka 1: 

No jasne! Mam tornister, drugie śniadanie, buty na zmianę. Ooo…  a Ty  widzę  jeszcze nie jesteś 

gotowa… Co zapakujesz w tornister? 

Dziewczynka 2: (wymienia i pakuje do tornistra) 

Książki, zeszyty czyste, ołówek, kredki, długopis. 

Dziewczynka 1: 

I na tym kończy się opis? 

Dziewczynka 2: 

Nie ! Jeszcze włożę linijkę,  

Jeszcze ekierkę i cyrkiel,  

Jeszcze drugie śniadanie,  

Jeszcze jabłko rumiane.  

I jeszcze... 



Dziewczynka 1: 

I co tam jeszcze? 

Dziewczynka 2: 

Jeszcze coś bardzo ważnego:  

Mnóstwo wesołych uśmiechów!  

Zaniosę je do szkoły, żeby się co dzień dzielić  

Uśmiechem z kolegami. 

 

Dziewczynka 1: 
I z każdym z nauczycieli  
I z panią kucharką w kuchni, 
 

Dziewczynka 2: 
I z tym kolegą małym,  
co pierwszy raz jest w szkole  
i strasznie jest nieśmiały. 

(Na scenę wbiegają  Chłopiec  3 i Chłopiec  4 z plecakiem i mówią na zmianę – uczniowie klasy 3)  
 
Czołem Uczniowie pierwszych  klas! 

Starszy kolega dziś wita was! 

Czego wam życzyć na początek? 

Życzę kolegów, samych piątek! 

I żeby nikt się szkoły nie bał,  

bo nie ma czego, bo nie trzeba! 

  
Do trzeciej klasy chodzę już, 

więc znam tę szkołę wszerz i wzdłuż. 

I mówię z całym przekonaniem, 

że złego nic się wam nie stanie, 

że z żadnej głowy włos nie spadnie 

bo w szkole dobrze jest i ładnie! 

  
Wesoło tu mijają dnie! 

I uczeń coraz więcej wie! 

Zaczyna pisać trudne słowa 

Już umie czytać i rachować! 

I wiedzą babcie i mamusie, 

że jesteś uczniem 

nie dzidziusiem! 

  
Jeszcze wam jedną radę dam, 

w szkole nikt nigdy nie jest sam! 

Gdyby się kłopot zdarzył czasem, 

zaraz odwiedźcie naszą klasę! 

Znajdzie się sposób na zmartwienia, 

Czołem pierwszaki! Powodzenia! 

 
Dziewczynka 1: 
A Ty wiesz, czego będziemy się uczyły w szkole? 
 



Dziewczynka 2: 

Pewnie, że wiem. Będziemy uczyć się pisać, czytać, rachować.. 

Dziewczynka 1: 

Rachować?  A co to znaczy? 

Dziewczynka 2: 

Rachować to znaczy liczyć. Znam nawet wiersz o liczeniu, chcesz posłuchać? 

Dziewczynka 1: 

Chętnie, powiedz go proszę. 

Dziewczynka 3 :  ( inna dziewczynka w tym czasie pokazuje) 

10 palców mam 

każdy stoi sam 

czasem sobie porachuję 

czy któregoś nie brakuje 

czy je wszystkie mam 

czy je wszystkie mam. 

Pierwszy palec wielki 

wskazujący na figielki 

trzeci palec to największy 

a ten czwarty trochę mniejszy 

piąty to paluszek mały 

oto szereg cały! 

Dziewczynka 1: 

Świetny wierszyk! Musisz mnie go nauczyć. Ojej! Zaraz 9! Pora pójść do szkoły! 

Dziewczynka 2: 

Ruszamy! 

(Dziewczynki zakładają tornistry, biorą się za ręce i "wychodzą", w tle słychać już melodię piosenki) 

Piosenka:  Znowu do szkoły  

Chłopiec 2: : 

(zwraca się do widocznie zamyślonego Chłopca 1) 

O czym tak myślisz? 

 

Chłopiec 1: 

Zapatrzyłem się na pierwszaki i zacząłem wspominać naszą pierwszą klasę.  

Chłopiec 2:  

O rany, kiedy to było.. A pamiętam, jakby to było wczoraj.. (wzdycha). 

 

Chłopiec 1: 

(podekscytowany)  A pamiętasz jeszcze ten wierszyk "Kto Ty jesteś?" 

Chłopiec 2:  

Polak mały? No jasne, że pamiętam! A może powiemy go razem? 

 



Chłopiec 1: 

Świetny pomysł! Bardzo prosimy rodziców i dzieci o pomoc. 

Chłopiec 2:  

No to zaczynamy!  

Kto Ty jesteś? 

Widownia: 

Polak mały. 

Chłopiec 1: 

Jaki znak twój? 

 

Widownia: 

Orzeł biały. 

Chłopiec 2:  

Gdzie ty mieszkasz? 

 

Widownia: 

Między swemi. 

Chłopiec 1: 

W jakim kraju? 

Widownia: 

W polskiej ziemi. 

Chłopiec 2:  

Czym ta ziemia? 

 

Widownia: 

Mą ojczyzną. 

Chłopiec 1: 

Czym zdobyta? 

Widownia: 

Krwią i blizną. 

Chłopiec 2:  

Czy ją kochasz? 

Widownia: 

Kocham szczerze. 

Chłopiec 1: 

A w co wierzysz? 

Widownia: 

W Polskę wierzę. 

Piosenka: Woła nas szkoła. 



Chłopiec 2:  

Brawo! 

 

Chłopiec 1: 

Takich wierszy i piosenek się po prostu nie zapomina.. 

Chłopiec 2:  

Zgadzam się z Tobą. Tak samo jak trudno zapomnieć moment ślubowania i pasowania na ucznia 

szkoły. 

 

Chłopiec 1: 

Cieszę się, że będziemy za chwilę świadkami tego ważnego wydarzenia. 

Chłopiec 2:  

Prosimy panią dyrektor o odczytanie listy pierwszoklasistów  i wystąpienie dzieci na środek. 

(Dyrektor szkoły odczytuje listę dzieci każdej klasy, prezentuje wychowawców). 

1. Wprowadzenie sztandaru.  
 
Chłopiec 1: 
Proszę wszystkich o powstanie.  
Baczność.  
Poczet sztandarowy sztandar wprowadzić.  
Spocznij.  
 
 

2. Hymn Państwowy.  
 
Chłopiec 2:  

Do hymnu. ( Odśpiewanie hymnu państwowego) 
Po hymnie.  

Chłopiec 1: 

Teraz prosimy Panią Dyrektor o wygłoszenie kilku słów powitania i oficjalne rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

 

[ PRZEMÓWIENIE P. DYREKTOR ] 
 

 
III ŚLUBOWANIE  
 
Chłopiec 2:  

Do ślubowania! 

Chłopiec 1: 

Drogie pierwszaki! Podnieście proszę dwa palce prawej ręki do góry i powtórzcie proszę tekst 

ślubowania, który wygłosi pani dyrektor. 

Uczniowie klas 1: 

Podnoszą 2 palce prawej ręki do góry i powtarzają za dyrektorem tekst ślubowania.  

 

 



Tekst ślubowania: 

Ślubuję być dobrym Polakiem 

Dbać o dobre imię swej klasy i szkoły. 

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, 

Jak dla niej pracować, kiedy urosnę. 

Chcę być dobrym kolegą i koleżanką, 

Swym zachowaniem i nauką  

Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

                                           ŚLUBUJĘ. 

 

IV ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI  
 
1. Wyprowadzenie sztandaru.  
 

Chłopiec 2:  

Po ślubowaniu. 

Baczność. Poczet sztandarowy sztandar wyprowadzić.  

Spocznij. 

Chłopiec 1: 

Dziękujemy za udział w uroczystości. Drogie pierwszaki, wszyscy życzymy wam powodzenia w nowej 

szkole! 

Chłopiec 2:  

A teraz zapraszamy klasę 1a i 1b z wychowawcami do ich pracowni. 

 

Chłopiec 2 i  Chłopiec 1: 

Dziękujemy! 

( W klasach nastąpiło rozdanie pamiątkowych imiennych dyplomów - Pamiątek Ślubowania, 

ponieważ rozpoczęcie roku dla uczniów klas I połączono ze Ślubowaniem) 

W programie uroczystości wykorzystano: 

1.  Wiersze:  
„Tornister pełen uśmiechów” W. Chotomska, „Powitanie pierwszej klasy” Cz. Janczarski, 
„Katechizm polskiego dziecka” W. Bełza, „Dziesięć palców mam”, 

2.  Piosenki:  
„Witaj nasza dobra szkoło”, „Woła nas szkoła”, „Znowu do szkoły” oraz Hymn państwowy. 
 

 
Opracowanie, przygotowanie i poprowadzenie:   

Milena Wypych, Wioletta Gałecka, Beata Prokopiak 


