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Dnia 23 listopada 2021 w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania
uczniów klasy I. Był to wyjątkowy i ważny dzień dla pierwszoklasistów. W tym roku, ze
względu na pandemię, uroczystość odbyła się tylko z
udziałem
rodziców.

{slimbox images/stories/akademie/slubowania_kl_1/2021/slubowanie2_2.jpg,
Świąteczny strój galowy uczniów, dekoracja sali, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to
wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.
Wychowawczyni zaprosiła dzieci w podróż do Pięciu Krain: Pracy, Muzyki, Mądrości, Miłości i
Bezpieczeństwa. Z każdej krainy dzieci musiały przynieść dar. Nie bojąc się trudów podróży
dzieci wyruszyły na spotkanie z przygodą. Odwiedziły Krainę Muzyki i otrzymały symbol tej
krainy – klucz wiolinowy. Udowodniły, że pięknie śpiewają i tańczą. W Krainie Pracy wszystkie
okazały się pracowite, otrzymały symbol pracowitości - pszczółkę. W Krainie Miłości pokazały
jak bardzo kochają swoją ojczyznę. Otrzymały symbol miłości - serce. Z Krainy Mądrości
przywiozły symbol mądrości - sowę. W Krainie Bezpieczeństwa wiedziały
jak zachowywać się na ulicy, znały zasady ruchu drogowego i otrzymały – maskotkę ze
znaczkiem odblaskowym. Udowodniły, że są gotowe do złożenia uroczystego ślubowania.
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Najważniejszym momentem uroczystości było odśpiewanie hymnu Polski oraz złożenie przez
najmłodszych uczniów naszej szkoły przysięgi uczniowskiej. Dzieci ślubowały ,,być dobrym
uczniem, dbać o honor swojej szkoły, uczyć się dobrze, służyć pomocą słabszym, słuchać
nauczycieli, postawą swoją sprawiać radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na
dobrego człowieka i wzorowego Polaka.” Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił
zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez Pana dyrektora.
Wszystkie dzieci były bardzo skupione i wzruszone, świetnie prezentowały się w stroju galowym
oraz uczniowskich biretach. Rodzice pierwszaków również złożyli uroczyste ślubowanie, że
będą pomagać swoim dzieciom.
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Po pasowaniu uczniowie otrzymali upominki z okazji ślubowania: pamiątkowe dyplomy, książki,
zakładki do książek oraz kuferki ze słodyczami od Rodziców. Po ceremonii dzieci pozowały do
fotografii grupowych i indywidualnych. Mam nadzieję, że mimo obostrzeń związanych z czasem
pandemii wydarzenie to na długo zostanie w Waszej pamięci.

Rodzicom gratuluję wspaniałych pociech, a pierwszakom życzę powodzenia oraz wielu
sukcesów w nauce.
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Wychowawczyni klasy I
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