
SCENARIUSZ ŚLUBOWANIA KL. I  
 

 
Ślubowanie odbywa się w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli, 

rodziców, zaproszonych gości oraz uczniów poszczególnych klas. 
 
1. Powitanie zaproszonych gości. 
 
2. Wprowadzenie pocztu flagowego i odśpiewanie hymnu państwowego. 

 
3. Przemówienie dyrektora szkoły. 

 
4. Przemówienia zaproszonych gości. 

 
5. Powitanie uczniów kl. I przez członka Samorządu Uczniowskiego. 

 
6. Akt ślubowania. 

 
    Uczniowie kl. I wyciągają dwa palce prawej ręki w kierunku pochylonego   
    pocztu flagowego i uważnie wsłuchują się w tekst ślubowania. 

 
 
 

„ Ślubuję być dobrym Polakiem, 
dbać o dobre imię naszej klasy i szkoły. 

Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, 
jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. 
Będę starał się być dobrym kolegą, 

swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.” 

 
         Po wysłuchaniu tekstu ślubowania pierwszoklasiści odpowiadają chórem  
         „Ślubujemy”. 
 
 

7. Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły.  
     Pasowania dokonuje dyrektor szkoły poprzez symboliczne dotknięcie    
     prawego ramienia dziecka dużym ołówkiem, wypowiadając przy tym   
     następujące słowa: 
     „Pasuję Ciebie na ucznia klasy pierwszej”. 
 
8. Składanie gratulacji przez dyrektora szkoły. Wręczanie pierwszakom 

upominków  ufundowanych przez Komitet Rodzicielski. 



 
 

 
Część artystyczna w wykonaniu uczniów kl. I 

 
 

 
Dziewczynka 1 z SU: My uczniowie tej szkoły witamy zebranych na korytarzu     
                                    pierwszoklasistów, którzy przybyli pobierać nauki  
                                    w naszej szkole. Jak stary obyczaj nakazuje wszyscy                           
                                    uczniowie tworzą jedną wielką rodzinę, która pomaga  
                                    sobie w kłopotach, a także cieszy się z każdego sukcesu. 
 
Dziewczynka 2 z SU: Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłębianie tajemnic  
                                    Krainy Wiedzy oraz dbanie o honor ucznia i słuchanie  
                                    naszych przewodników po tej krainie- nauczycieli  
                                    i wychowawców. 
 
Dziewczynka 1 z SU: Dzisiaj właśnie pierwszaki pokażą co potrafią? Za chwilę 
                                   rozpocznie się pierwszy egzamin na ucznia. 
 
Dziecko 1:Wie to Marysia, Stasio i Zdziś… 
                 że wielkie święto w szkole jest dziś. 
 
                To ślubowania nadszedł już czas. 
                 Pierwszy egzamin na ucznia zdasz! 
 
                 Rodzice nasi są tutaj z nami, 
                 żeby egzamin był dobrze zdany! 
 
                 Może piosenką zacznijmy właśnie, 
                 wtedy nam wszystkim zrobi się raźniej. 
 
Piosenka „Dostał Jacek elementarz” 
 
Dziewczynka 2 z SU: Uwaga pierwszaki. Pierwsze pytania: 
                                    
                              
                                  Kto ty jesteś?           Dzieci odpowiadają: Polak mały! 
                                  Jaki znak twój?                                         Orzeł Biały! 
                                  Gdzie ty mieszkasz?                                 Między swymi. 
                                  W jakim kraju?                                         W polskiej ziemi. 
                                  Czym ta ziemia?                                       Mą Ojczyzną. 



                                  Czym zdobyta?                                         Krwią i blizną. 
                                  Czy ją kochasz?                                        Kocham szczerze. 
                                  A w co wierzysz?                                      W Polskę wierzę! 
 
 
 
Dziewczynka 2 z SU: Powiedzcie, jaka jest Polska? 
 
 
Dziecko 2: Piękna jest nasza ziemia 
                  przejrzysty nad nią błękit. 
                  Piękna jest nasza mowa 
                  i pieśni i piosenki. 
 
Dziecko 3: Piękna jest nasza Wisła 
                  od gór dalekich do morza. 
                  Piękne są nasze dęby, 
                  topola, sosna i brzoza. 
  
Dziecko 4: Piękny jest Biały Orzeł, 
                  piękna jest biel i czerwień. 
                  Piękna nasza Ojczyzno, 
                  kochać będziemy cię wiernie! 
 
Dziewczynka 2 z SU: Czy wiecie, jak należy zachowywać się w szkole? 
 
Dziecko 5: Grzeczność na co dzień- 
                   bardzo ważna sprawa! 
                   Więc o niej w szkole 
                   wspomnieć wypada. 
 
                    Nic nie kosztuje 
                    słowo „dziękuję”! 
                    A „przepraszam i proszę” 
                    chlubę ci przynoszą! 
 
Dziecko 6: Niech uśmiech zawsze  
                  gości na twej twarzy. 
                  Wtedy cię przyjaźnią  
                  każdy będzie darzył! 
 
                   Nie hałasuj na przerwie! 
                   Każdy ci powie, 



                   że hałas niszczy  
                   nerwy i zdrowie! 
 
                   Nie przezywaj nas, kolego! 
                   to przynosi wiele złego. 
  
             
                 Plotkowanie nie popłaca, 
                 przeciw tobie się obraca. 
 
                 Nigdy nie skarż, uczniu mały, 
                 bo to nie przynosi chwały 
 
                 Obrażać się- to brzydka wada. 
                 Tak zachowywać się nie wypada! 
 
Dziewczynka 2 z SU: Jaka jest nasza szkoła? 
 
Dziecko 7: Chociaż jestem taka mała, 
                  wiem, że szkoła jest wspaniała! 
                  W szkole są klasy i dużo dzieci, 
                  a czas nauki tak miło leci! 
 
                  Piękne literki 
                  piszę w zeszycie. 
                  Proszę, pokaże, 
                  jak nie wierzycie! 
 
Piosenka „ W Literkowie” 
 
Dziecko 8: Ja się głoskować  
                   już nauczyłem. 
                   Na lekcji grzeczny  
                   cały czas byłem. 
                    
                   Na lekcjach często 
                   zgłaszać się trzeba. 
                   Wtedy problemów 
                   z nauką nie ma! 
 
Dziewczynka 2 z SU: Kto dba o porządek w klasie? 
 
Dziecko 9: Dyżurny na pauzach 



                  o porządek dba, 
                  przynosi kredę, 
                  obowiązki ma. 
                  Pilnuje, by po klasie nie biegały dzieci, 
                  no i żeby nigdzie nie rzucały śmieci. 
                  Podlewa kwiatki, tablicę ściera 
                  i z ławek wszystkie pomoce zbiera. 
 
Piosenka „Kwiatki” 
 
Wszystkie dzieci: Teraz już z honorem 
                              Powiedzieć możemy. 
                              Jak być dobrym uczniem, 
                              Doskonale wiemy. 
 
Piosenka „Jestem uczniem”  
 
Zakończenie uroczystości. Wyprowadzenie pocztu flagowego.  
 
 
 
Opracowała: Iwona Starczewska 
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