
ŚLUBOWANIE I  PASOWANIE NA UCZNIA PIERWSZOKLASISTÓW 

 

W dniu 07 listopada 2017r. w naszej szkole odbyła się uroczystośd 

ślubowania i pasowania na ucznia pierwszoklasistów. Jest to jedno z 

najważniejszych wydarzeo w życiu każdego ucznia. 

Uroczystośd rozpoczęła witając uczniów, wychowawcę, rodziców i całą 

społecznośd szkolną  Dyrektor Szkoły  Pani Jolanta Tomczyk.  

W tym roku szkolnym, po  osiemnastu latach przerwy, w Publicznej 

Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilioskiego w Mogielnicy rozpoczęło naukę 

24 uczniów. 

Dzielnie i sumiennie wraz z wychowawczynią Panią Romaną Lipiec 

przygotowywały się do tej ważnej uroczystości. Efektem ciężkiej pracy była 

prezentacja wiedzy i umiejętności zawarta w pięknym programie artystycznym 

przygotowanym na tę okazję. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki. 

Występom towarzyszył także ruch sceniczny w wykonaniu pierwszaków. Mimo 

stresu związanego z występem przed tak liczną widownią, dzieci świetnie  

poradziły sobie z mikrofonem. Publicznośd nagrodziła dzielnych pierwszaków 

gromkimi brawami. Swoją postawą uczniowie udowodniły, że są gotowi do 

złożenia uroczystego ślubowania.  

 



 

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu paostwowego 

uczniowie klasy  pierwszej wraz z wychowawczynią Panią Romaną Lipiec złożyli 

ślubowanie. 

 

Po złożeniu ślubowania Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Tomczyk dokonała 

symbolicznego pasowania na ucznia. „ Pasuję Cię na ucznia naszej szkoły…”- 

mówiła Pani Dyrektor, dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion 

swoich uczniów. Po pasowaniu, zgodnie z tradycją, uczniowie klasy pierwszej 

zostali przyjęci do braci szkolnej. Ukoronowaniem pasowania było wręczenie 

pamiątkowych dyplomów przez Dyrekcję Szkoły Panią Jolantę Tomczyk, Panią 

Annę Łukaszczyk,  Panią Urszulę Tomalę Kujat. Delegacja uczniów złożyła 

pamiątkowe podpisy w kronice szkolnej. Pani Jolanta Tomczyk - Dyrektor Szkoły 

wręczyła  na ręce wychowawczyni piękny prezent dla pierwszaków.  ”Skarbnica 

Odkrywców” będzie doskonałą pomocą  dydaktyczną do nauczania 

matematyki. Prezentem od kolegów z klasy II i III był dedykowany 

pierwszoklasistom program artystyczny przygotowany  specjalnie na tę okazję. 



 

 

Ciepłe i miłe słowa podziękowania skierowali licznie przybyli na 

uroczystośd rodzice. W swoim wystąpieniu podziękowali Dyrekcji Szkoły za 

wspaniałe przygotowanie placówki na przyjęcie nowych uczniów. Zwrócili 

uwagę na niezwykle miłą atmosferę panującą w szkole, szeroką ofertę zajęd dla 

dzieci umożliwiającą ich wszechstronny rozwój i bezpieczeostwo. Dziękowano   

również za stworzenie doskonałych warunków do rozwijania pasji i 

zainteresowao dzieci. Rodzice podziękowali także wychowawczyni Romanie 



Lipiec  za współpracę , która sprzyja rozwijaniu więzi między rodzicami, 

uczniami i gronem pedagogicznym.  

Elementem kooczącym uroczystośd było ślubowanie rodziców 

zawierające przyrzeczenie dbałości o dobre wychowanie swoich dzieci, 

wsłuchiwanie się w ich potrzeby i marzenia. 

Po uroczystości dzieci udały się na słodki poczęstunek przygotowany 

przez rodziców. Słodkości czekały także na grono pedagogiczne. 

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszakom życzymy 

wielu sukcesów w murach naszej szkoły. 

Romana Lipiec 

 

 


