
1 

Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 w dniu 01.09.2008 

 

 

Prowadzenie: Mgr Alicja Mazur i mgr Sylwia Romanowska 

 

• Baczność!  

• Poczet sztandarowy wystąp! 

• Do hymnu państwowego! (wysłuchanie nagrania); 

• Do hymnu szkoły! (zaśpiewanie hymnu przy akompaniamencie) 

• Po hymnie! 

 

Prowadzący: 

Czy jesteście już gotowi do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009? Słabo słychać Czy 

jesteście gotowi? Jesteście tam? W takim razie zaczynamy: 3…2…1…0…start! 

 

Piosenka na melodię "STOKROTKI" 

 

Przyjaźnie i wesoło żegnamy rzekę, las.  

Ach, witaj, witaj szkoło!  

Już czas do pracy, czas!  

Statek jak wicher pędzi 

fal morskich słychać szum. 

Z wakacji płyną dzieci 

do szkół, do szkół, do szkół!  

 

Prowadzący: 

 Witamy serdecznie wszystkich, którzy po raz pierwszy przybyli pobierać nauki w naszej 

szkole. Witamy i tych, którzy są tu już od dawna zadomowieni. Jak stary obyczaj nakazuje, 

tworzymy jedną wielką rodzinę- uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i nasi kochani 

bis 

bis 

bis 
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rodzice, którzy cieszą się z każdego naszego sukcesu.  

 

Przywitać gorąco w imieniu całego Ośrodka chcielibyśmy nowych uczniów, naszych nowych 

przyjaciół. Zapraszam na środek wraz z rodzicami: 

− Paulinę Piątek 

− Mateusza Łysiaka, 

− Kamila Maćkowiaka, 

− Michała Zielonkę, 

− Piotra Truskolawskiego. 

 

Witamy Was bardzo serdecznie i na początek pragniemy podarować Wam znaczek naszej 

szkoły, od dziś Waszej szkoły. 

 

Rozdanie znaczków z logo szkoły każdemu uczniowi przez wychowawcę klasy i zagranie fam 

far.  

 

Skończyły się już wakacje, pora zabrać się do pracy - przecież chyba zregenerowaliście siły, 

prawda? No cóż... Widać jeszcze nie wszyscy zdążyli się przestawić... ale nie martwcie się! 

Nie minie tydzień, a poczujecie się jak ryby w wodzie! 

 A czy wszyscy są gotowi do pracy to się zaraz okaże? 

 

Za chwilę porozmawiam z uczniami – opowiedzą jakie są wrażenia po pierwszym dniu, jakie 

mają wspomnienia z wakacji, dowiemy się być może jakie mają plany na przyszłość. (zapytać 

jakiego ś ucznia) 

 

A nauczyciele? Jak spędzili wakacje i z jakimi planami na ten rok szkolny?  

W jakim nastroju są dziś? 

 (wypowiedź wybranego nauczyciela) 

 

A Rodzice? Jakie mają oczekiwania i marzenia w tym roku szkolnym?(wypowiedź rodzica) 

 

Kochane Nianie – Pani Mario, Iwonko, Renatko, Ewo, Beatko i Emilko -  macie dużo siły? 

Wasza praca jest naprawdę ciężka i wymagająca poświęceń. Wszyscy ją bardzo doceniamy!  
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Czy Pani Marysia i Bożenka mają dużo cierpliwości  by wciąż zamiatać i sprzątać to co my 

nabrudzimy. Wierzymy, że tak.  

 

A Panie z Kuchni – gotowe do ciężkiej pracy w nowym roku szkolnym? 

Proszę złożyć obietnicę, że wszystkie obiadki będą jak u mamy! (obietnica pań kucharek) 

 

Pani Iwonko– proszę obiecać, że wszystkie przerwy będą jak najdłuższe a lekcje będą lecieć 

w mig! Sprawuje przecież Pani piecze nad najważniejszym przedmiotem w szkole – 

dzwonkiem! (obietnica) 

 

A Panie w biurze – Panie Kasie, Pani Magdo, Marylko i  Agnieszko czy wszystkie jesteście 

gotowe by liczyć pieniążki, wypełniać setki druków, uśmiechać się do nas, odbierać telefony  

i znosić ciągłe odwiedziny interesantów? 

 

Panie Januszu, czy autobus sprawny? Ma Pan tysiące kilometrów do zrobienia w tym roku 

szkolnym? Podoła Pan zadaniu? 

 

A Pan Stefan – wszystkie młotki, wiertarki, śrubokręty są gotowe? Oj ciężka praca przed 

Panem, wszak tu więcej kobiet, a my na majsterkowaniu nie musimy się znać i rozróżniać 

śrubki od gwoździa. 

 

Zatem skoro wszystko gotowe, skoro wszyscy są w pracy, na stanowiskach, skoro uczniowie 

są pełni zapału to pozostaje już tylko rozpocząć oficjalnie nowy rok szkolny 2008/2009.  

O oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego poproszę Panią Dyrektor Ośrodka mgr Renatę 

Tomaszwską. 

 

• Zabranie głosu przez Panią Dyrektor mgr Renatę Tomaszewską, 

• Zabranie głosu przez Panią Dyrektor mgr Alicję Spicę   

• zabranie głosu przez  Panią Dyrektor mgr Grażynę Plaskaty. 

 

Dziękujemy bardzo.  

Rozpoczęliśmy oficjalnie już rok szkolny, wszyscy doskonale wiedzą jakie są jakie 

obowiązki, w której jest klasie, jakie zaszły zmiany. By jeszcze pocieszyć się letnią 

atmosferą, wszak praca dopiero od jutra, zaśpiewajmy wspólnie , na dobry początek. 
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„Lato” (na melodię „Lato czeka”) 

Lato, lato pięknie było, 

Ale szybko się skończyło, 

Lato, lato, żegnaj już, 

Lato, lato, szkoła tuż! 

  

Lato się kończy, skończyły się wakacje zatem powitajmy wrzesień i szkołę. 

 

„Wrzesień” ( na melodię „Stary Niedźwiedź”) 

Wrzesień, wrzesień nadszedł już x2 

Ptaszek w sadzie śpiewa, nucą pięknie drzewa, 

Że do szkoły mamy iść. 

Wrzesień, wrzesień miły nasz x2 

Wrzosem dzieci witasz i złotem zachwycasz, 

Wrześniu, wrześniu witaj nam! 

 

Dziękujemy bardzo. To koniec oficjalnej części rozpoczęcia roku szkolnego. Zapraszamy 

wszystkich uczniów wraz z rodzicami do klas, gdzie powitają Was Wasi wychowawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


