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Scenariusz uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum  
w Olszynach imienia Jana Pawła II  

 
Planowany przebieg: 
1. Spotkanie przed kościołem, uformowanie szyku,  
2.Uroczysta Msza Święta z poświęceniem sztandaru, 
3. Przemarsz z kościoła do budynku ZS w Olszynach 
4.Przebieg uroczystości na terenie szkoły: 

a. Przecięcie wstęgi przed wejściem do budynku szkoły  
b. Poświęcenie budynku, sali gimnastycznej (ks. biskup) 
c. Powitanie zebranych przez dyrektora szkoły 
d. Odczytanie uchwały rady gminy w sprawie nadania imienia szkole 
e. Przekazanie sztandaru ( rodzice/pan dyrektor/ młodzież gimnazjalna) 
f. Poświęcenie tablicy pamiątkowej – ks. biskup 
g. Część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół 
h. Przemówienia gości, podziękowania 
i. „Wadowicka kremówka” 
j. Zakończenie uroczystości 
k. Zwiedzanie szkoły 

 
OFICJALNE OTWARCIE SALI 
Prowadzący przed wejściem do budynku 
PROWADZĄCY 
Proszę ……………………… o przecięcie wstęgi 
Księdza ……….…………….. proszę o poświęcenie budynku i sali 
gimnastycznej. 
Po zakończeniu tej ceremonii zapraszam wszystkich gości do szatni, która 
znajduje się naprzeciw wejścia, a następnie do zajmowania miejsc na Sali 
gimnastycznej 
NA SALI  
PROWADZĄCY: 
Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich zgromadzonych do uczestnictwa 
w II części dzisiejszej uroczystości, w czasie której nastąpi: 

− wystąpienie dyrektora szkoły 
− odczytanie uchwał Rady Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim w sprawie 

nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach 
− ceremonia przekazania sztandaru uczniom. 
− poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci patrona szkoły 
−  wystąpienie dyrektora szkoły - Rozwój szkoły w Olszynach 
− część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół   
 

 
Uroczystość rozpoczniemy odegraniem i odśpiewaniem hymnu państwowego. 
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Proszę wszystkich Państwa o powstanie. 
Baczność! 
Poczty flagowe wprowadzić! ( wejście pocztów sztandarowych) 
Do hymnu! - (rozpoczyna chór) 
Po hymnie! 
 
PROWADZĄCY  
Proszę teraz o zabranie głosu Dyrektora Szkoły …………………. 
(przemówienie dyrektora szkoły, powitanie przybyłych gości) 
 

Witam serdecznie wszystkich dostojnych gości przybyłych na naszą 
uroczystość. Witam nauczycieli, rodziców i uczniów oraz wszystkich tych, 
którym szkoła w Olszynach jest szczególnie bliska. 
 

9 grudnia 2011 roku zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden 
z najważniejszych dni. Właśnie dzisiaj nastąpi oficjalne nadanie szkole 
podstawowej i gimnazjum imienia Jana Pawła II. ……. 
 
PROWADZĄCY  
 Zarówno w życiu pojedynczych osób jak i różnych społeczności bywają 
takie chwile, które na długo pozostają w sercach. Taka chwila staje się dziś 
naszym udziałem. Teraz nastąpi uroczysty moment nadania imienia naszej 
szkole. 
 Proszę Przewodniczącego Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
o odczytanie Uchwały Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sprawie nadania 
imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół 
w Olszynach. 
 
(odczytanie uchwały i wręczenie jej dyrektorowi szkoły) 
 
PROWADZĄCY  
 Za chwilę przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych 
w Olszynach wręczą sztandar Dyrektorowi Szkoły, który następnie przekaże go 
uczniom. 
 
PROWADZĄCY  
Proszę przedstawicieli Rady Rodziców o przekazanie sztandaru szkoły. 
 
Proszę Państwa o powstanie. 
Poczet rodziców do przekazania sztandaru – wystąp! 
 
 



3 
 

Rodzic:  
Panie Dyrektorze, w imieniu rodziców przekazuję ten sztandar Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach. Niech będzie on symbolem 
patriotyzmu, wolności i wiary ojców naszych. Niech nasze szkoły będą wierne 
tym ideom po wsze czasy. 
 
(Dyrektor klęka, całuje sztandar, po czym zabiera głos) 
 
Pan Dyrektor: 
 

 Dziękuję za ten sztandar. Z wielkim szacunkiem, świadom 
odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi przyrzekam, że zrobimy wszystko, 
aby Bóg, honor i Ojczyzna były naszym drogowskazem na dziś i na jutro.  

Tak mi dopomóż Bóg! 
 
(Dyrektor dokonuje prezentacji sztandaru) 
 
PROWADZĄCY  
Teraz nastąpi przekazanie sztandaru uczniom. 
Baczność! 
Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum imienia Jana Pawła II do 
przyjęcia sztandaru wystąp! 
 
Pan Dyrektor: 

Drodzy uczniowie. Przekazuję Wam sztandar Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Olszynach. 
Ten sztandar symbolizuje patriotyzm, miłość do Boga, do ludzi i wszystkie te 
wartości, które wyznawał i głosił nasz wielki patron Jan Paweł II 
Noście Go z dumą i honorem!   
 
(Dyrektor przekazuje sztandar uczniom) 
 
PROWADZĄCY  
Proszę o wystąpienie przedstawicieli uczniów do ślubowania. 
 
(występują przedstawiciele wszystkich klas) 
 
Dyrektor szkoły: 
Drodzy uczniowie odczytam teraz tekst ślubowania a wy po każdym wezwaniu 
odpowiadać będziecie ślubujemy: 
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PROWADZĄCY 
Do ślubowania! 
Dyrektor szkoły: 
My, uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II świadomi 
doniosłej chwili, uroczyście ślubujemy: 

1. Dochować wierności Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie i Szkole. 
Ślubujemy! 

2. Bronić i umacniać wartości, które wyznawał i głosił nasz wielki patron 
Jan Paweł II. 
Ślubujemy! 

3. Strzec honoru szkoły i jej sztandaru. 
Ślubujemy! 

4. Pilnie pracować nad sobą teraz i w przyszłości, aby swoją postawą/ 
sprawiać radość nauczycielom i rodzicom, /a innym ludziom dawać wzór 
do naśladowania. 
Ślubujemy! 

5. Szanować godność własną i godność drugiego człowieka, /aby życie 
ludzkie było dla mnie największym skarbem,/ który podarował nam sam 
Bóg. 
Ślubujemy! 

PROWADZĄCY 
Po ślubowaniu! 
Spocznij! 

 
PROWADZĄCY  
Poproszę o oddanie hołdu sztandarowi przez ślubujących. 
 
(przedstawiciele klas podchodzą - chłopak i dziewczyna - klękają i całują 
sztandar i dwójkami schodzą ze sceny) 
 
PROWADZĄCY 
Proszę o zabranie głosu Dyrektora Szkoły: 
 
Dyrektor szkoły 
 Przemówienie o rozbudowie szkoły i podziękowania dla zasłużonych osób 
 
PROWADZĄCY  
Proszę Państwa o powstanie. 
 
Baczność! 
Poczty sztandarowe po uroczystości nadania szkole imienia Jana Pawła II 
wyprowadzić! 
(wychodzą uczniowie ze sztandarem) 
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PROWADZĄCY (po wyjściu pocztów) 
Spocznij! 
 

Teraz nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci 
patrona, która znajduje się w holu szkoły. Proszę Pana ………………………. 
o odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a księdza   ……………………….. 
o poświęcenie tej tablicy.   
( delegacja wychodzi aby dokonać odsłonięcia i poświecenia tablicy - w tym 
czasie orkiestra wykonuje utwór muzyczny)  
Po powrocie delegacji  
 
PROWADZĄCY 
Zapraszamy Państwa do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez 
uczniów naszej szkoły. Życzymy miłego odbioru. 
( część artystyczna) 
 
PROWADZACY: 
Bardzo dziękujemy uczniom za przedstawienie części artystycznej. 
Nadszedł moment, aby poprosić o zabranie głosu naszych szacownych gości. 
Bardzo proszę o zabranie głosu …………………. 
Dziękuję Panu (Pani) ……………….. 
 
Poproszę o zabranie głosu…………………. 
(wystąpienia gości………………………………..) 
 
PROWADZĄCY  
 Nasza uroczystość dobiega już końca. Mamy nadzieję, że chwile spędzone z 
nami nie były stracone. 
 W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę jak najserdeczniej 
podziękować Państwu za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją 
obecnością. 

Zapraszamy wszystkich gości na poczęstunek i zwiedzanie szkoły. 
Jednocześnie informujemy, że w trakcie zwiedzania będą mieli Państwo 
przyjemność zobaczyć prace naszych młodych artystów, prześledzić nasze 
dokonania, wrócić wspomnieniami do lat młodości.  
W holu szkoły wyłożona jest księga pamiątkowa. Będzie nam miło, jeżeli 
Państwo złożą w niej pamiątkowe wpisy. 
Tradycyjnym zwyczajem zapraszamy na „ wadowicką kremówkę” 

Dziękujemy szanownym gościom. Do widzenia Państwu! 
 
Autorzy scenariusza: mgr Barbara Kozioł, mgr Bożena Brzęczek 


