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 Uczniowie klas pierwszych weszli do sali gimnastycznej pod opieką swoich wy-

chowawczyń: p. Bogumiły Iwańskiej,  p. Agaty Pietrzak i p. Wiesławy Jędrzejczyk. 

Dzieci zajęły ustalone miejsca.  

 Za stołem prezydialnym zasiedli: przewodnicząca Rady Rodziców p. Justyna 

Golon, dyrektor p. Mirosław Aptacy, wicedyrektor  p. Danuta Gnoza, wicedyrektor  Pet-

kiewicz oraz panie, które pracowały z pierwszakami w oddziałach przedszkolnych: p. 

Teresa Żarnoch, p. Marianna Tańska, p. Grażyna Gruszewska, p. Małgorzata Świtaj, p. 

Elżbieta Perzyn, p. Celina Domian.  
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 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przywitali zebranych i rozpoczę-

ła się uroczystość. Najpierw przedstawiciele klas pierwszych złożyli meldunki o  

swoich klas do pasowania, po czym wprowadzono poczet sztandarowy. Zaśpiewano 

hymn. Głos zabrał dyrektor i zwracając się do zebranych, podkreślił ważność tej 

chwili w życiu pierwszoklasistów. Przytoczył przy tym znamienne słowa wypowie-

dziane przez Johna F. Kennedyego: „Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale 

wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać”. Ważna 

tu rola nie tylko nauczycieli, ale i rodziców. To od ich współdziałania dla dobra 

dzieci wiele zależy.  
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  Przed ślubowaniem  odbyły się otrzęsiny. Z zadań, jakie postawili przed nimi starsi 

uczniowie, pierwszoklasiści  wywiązali się znakomicie. Dzielnie odpowiadali na zadawane 

pytania i śpiewali piosenki. Przygotowane przez nich prezentacje także spotkały się z uzna-

niem zebranych. Nareszcie mogło odbyć się pasowanie ich na uczniów.   

 Każdy z pierwszoklasistów po pasowaniu składał podpis w postaci odcisku palca, a 

następnie otrzymywał dyplom.  
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 Po otrzęsinach pierwszoklasiści mogli przystąpić do ślubowania. Ceremonię tę po-

prowadził opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Andrzej Grzybowski. Ślubowanie odebrał 

dyrektor szkoły p. Mirosław Aptacy. Przedstawiciele klas pierwszych podeszli do sztandaru, 

a pozostali podnieśli dwa palce prawej ręki i uroczyście powtarzali słowa przysięgi.  
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 Po ślubowaniu wyprowadzono poczet sztandarowy. Prowadzący  rodzicom, nauczy-

cielom i uczniom, którzy uczestniczyli w tej tak ważnej uroczystości.  
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