CEREMONIAŁ SZKOLNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w PSZCZYNIE

§ 1.
W skład ceremoniału szkolnego wchodzi:

1.
2.
3.
4.
5.

uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
uroczyste Pasowanie Pierwszoklasistów na Uczniów Szkoły,
obchody Święta Szkoły (Dnia Patrona),
uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły,
inne uroczystości: Koncert Noworoczny, Dzień Seniora, przyznanie tytułu:
„Przyjaciel szkoły”.

§2.

1.
2.
3.
4.

5.

Każdy rok szkolny rozpoczyna się i kończy uroczystą imprezą.
Uroczystość odbywa się w sali gimnastycznej.
Uczniowie występują w odświętnych strojach uczniowskich.
Uroczystość składa się z:
- części oficjalnej: odśpiewanie hymnu państwowego, okolicznościowych
przemówień;
- części artystycznej przygotowanej przez uczniów lub „niespodzianki”
przygotowanej przez Dyrekcję, Radę Pedagogiczną lub Radę Rodziców
(koncert, zajęcia edukacyjne itp.
W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego Dyrektor wręcza
najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.

§3

1. Każdego roku do społeczności szkolnej uroczyście przyjmowani są uczniowie
2.
3.
4.
5.
6.

klas pierwszych.
Uroczystość ma miejsce w sali gimnastycznej i jest przygotowywana przez
wychowawców klas pierwszych, świetlicę oraz Samorząd Uczniowski.
Uczniowie występują w strojach odświętnych.
Na uroczystość zapraszani są wszyscy rodzice.
W trakcie uroczystości występują następujące elementy symboliki szkolnej:
ślubowanie na flagę państwową, symboliczne pasowanie na ucznia.
Uczniowie klas pierwszych składają rotę ślubowania i otrzymują „Dyplom
pasowania na ucznia”. Tekst ślubowania:
„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię klasy i szkoły. Będę się
starać być dobrym kolegą. Będę się uczyć w szkole, jak kochać ojczyznę, jak
dla niej pracować, kiedy urosnę. Swym zachowaniem i nauką sprawiać będę
radość rodzicom, nauczycielom i katechetom”.

§ 4.
Święto Szkoły - Dzień Patrona odbywa się na terenie placówki w marcu, na
ogólnoszkolnej uroczystości z udziałem uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.
W tym dniu obowiązuje odrębny plan zajęć z uwzględnieniem ogólnoszkolnej uroczystości
z udziałem uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.
§ 5.

1. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły odbywa się każdego roku szkolnego na
zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych.
2. Uroczystość odbywa się w sali gimnastycznej.
3. Uczniowie występują w strojach odświętnych.
4. Uroczystość składa się z części oficjalnej:
 odśpiewanie hymnu państwowego,
 okolicznościowych przemówień,
 wręczenie przez Dyrektora szkoły najlepszym absolwentom świadectw
ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz nagród książkowych,
 wręczenie przez wychowawców klas pozostałych świadectw,
 wręczenie przez Dyrektora szkoły nagród dla Absolwenta Roku i
Najlepszego Sportowca,
 wręczenie przez Dyrektora szkoły listów gratulacyjnych rodzicom
najlepszych absolwentów
 Uroczyste przyznanie tytułu „Przyjaciel szkoły”
Część artystyczna przygotowywana jest przez absolwentów.
§ 6.

1. Nauczycieli i pracowników szkoły przechodzących na emeryturę żegna się w

ostatnim dniu zajęć dydaktycznych. Uroczystość ma charakter spotkania
kameralnego. Odchodzącym na emeryturę wręczane są kwiaty i okolicznościowe
pamiątki.

