
 

 

SCENARIUSZ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W JUCHNOWCU GÓRNYM 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

I. Rozpoczęcie uroczystości. (Prowadzący uroczystość uczniowie klas szóstych) 

Serdecznie witamy na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2007/2008 wszystkich 

zebranych gości, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. 

Prosimy wszystkich o powstanie. 

Baczność! Sztandar szkoły wprowadzić!!! Do hymnu narodowego! Do hymnu szkoły!  

Po hymnie! 

Hymn narodowy, hymn szkoły „Miejcie nadzieję” 

II. Powitanie. 

Jesteśmy uczniami klas szóstych, dzisiaj po raz ostatni występujemy jako uczniowie szkoły 

podstawowej, jest nam zatem bardzo miło, że jesteście tu dziś wszyscy z nami. 

Bardzo serdecznie witamy przybyłych gości 

      Witamy również naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców  

      oraz was   drogie koleżanki i koledzy. 

    

 

 

    Nasza edukacja w szkole zaczęła się przed sześcioma laty. Przyprowadzili nas tu nasi 

rodzice a my mocno trzymaliśmy się ich dłoni. Byliśmy pełni lęku przed nieznanym oraz pełni 

nadziei na wspaniale spędzony czas. Nasze obawy szybko minęły, gdyż starsi koledzy i 

koleżanki podali nam pomocną dłoń już w pierwszych dniach nauki a wspaniale spędzony czas 

trwa do dzisiaj. To właśnie w tej szkole spotkaliśmy wiernych przyjaciół i serdecznych, 

wyrozumiałych nauczycieli, którzy wiedzę łączyli z mądrością życiową. 

     Mamy w pamięci i w sercu rady i przestrogi naszych wychowawców i nauczycieli, dzięki 

nim będziemy się mniej potykać i nie będziemy popełniać tylu błędów. Teraz dopiero 

doceniamy ich troskę, cierpliwość i umiejętność przekazywania wiedzy, nie tylko naukowej, 

ale również życiowej. 

     W podziękowaniu chylimy przed Wami drodzy nauczyciele nasze głowy a kwiaty złożone 

na ręce pani Dyrektor niech będą wyrazem naszej wdzięczności. (Wręczenie kwiatów). 



            Prosimy o zabranie głosu panią Dyrektor. 

III. Przemówienia gości (pani dyrektor prosi o zabranie głosu).  

IV. Prosimy panią dyrektor o rozdanie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce uczniom 

klas I – III. 

V. Nagrody za naukę otrzymują  uczniowie klas IV – V. 

Chór – „Lato w kaloszach” – sł. i muz. H. Hampel 

VI. Prosimy panią dyrektor oraz wychowawców o rozdanie nagród i dyplomów uczniom 

klas VI, oraz      wręczenie listów gratulacyjnych i podziękowań rodzicom. 

Chór – „Takie lato” – sł. J. Kaczanowska, muz. M. Zigber 

           Zakończyliśmy oficjalna część naszej uroczystości oraz rozdanie nagród uczniom,  

       którzy są    chlubą naszej szkoły, po niej nastąpi krótka część artystyczna   

       przygotowana    przez uczniów klas szóstych. 

VII. Wyprowadzenie sztandaru szkoły .Baczność! Sztandar szkoły wyprowadzić! 

Spocznij! 

 Chwile pożegnań są trudne, jednak cieszymy się, że udało nam się szczęśliwie               

zakończyć naukę w szkole podstawowej, ale żal nam jednocześnie tych wielu wspaniałych 

chwil, które już się nie powtórzą. W podziękowaniu za trud włożony w kształtowanie naszych 

serc i umysłów przygotowaliśmy krótką część artystyczna. 

         Chór – „Ach jak przyjemnie”- sł. R. Starski, muz. H. Wars 

 

VIII. Część artystyczna. 

Jednak nie odchodzimy na długo, po wakacjach znowu się spotkamy w murach naszej szkoły, 

my już w gimnazjum a nasi koledzy w klasach o rok wyższych. 

Wszystkim życzymy bezpiecznych i wspaniałych wakacji.  

Chór – „Wakacyjne rozstanie” – sł. Z. Stawecki, muz. H. Domagała 

 

 Samorząd                                                                         Do zobaczenia we wrześniu! 

IX. Zakończenie uroczystości, rozejście się do klas. 

         

Uroczystość przygotowali: 

Uczniowie klas VI pod opieką pani Anny Borowskiej i Agnieszki Skarżyńskiej 

Oprawa muzyczna pani Iwona Dudzik 

 


