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APEL – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

 

Prowadzący1 

 Witamy wszystkich przybyłych na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. 

 Całość baczność. 

 Sztandar szkoły wprowadzić. 

 Sztandarowi cześć. 

 Do hymnu państwowego. 

 Spocznij. 

 Proszę o zabranie głosu pana Dyrektora. 

 

 

Prowadzący 2 

Panie Dyrektorze, Drodzy Nauczyciele, Rodzice, koleżanki i koledzy. 

Tak niedawno rozstaliśmy się, a znów nadszedł czas powrotu i spotkania. Za nami dwa 

miesiące wspaniałych beztroskich wakacji. Nie tak łatwo pożegnać jest nam plaże tonące w 

słońcu, błękit nieba, ścieżki górskie wśród zielonych lasów, szalone  przygody, wakacyjnych 

przyjaciół. Dzisiaj możemy spokojnie i radośnie rozpocząć nowy rok szkolny.  

 

Piosenka „Lato, lato” 

 

Osoba 1 

– Do widzenia, lesie zielony, 

– do widzenia, rzeko pluszcząca, 

– do widzenia, szpaki i wrony 

żeglujące wysoko do słońca. 

 

Osoba 2 

Spakowany plecak, walizka, 

odjeżdżamy już jutro rano. 

Mrok zapada. Brzozo srebrzysta 

i dąbrowo złota – dobranoc! 

 

Osoba 3 

Powitają nas srebrne dzwonki, 

uśmiechnięte, lśniące tablice. 

– Do widzenia, rzeki i łąki 

pod okrągłym jak grosz księżycem. 

 

Osoba 4 

– Witaj, szkoło, oto wracamy. 

– Żegnaj, piasku nad sinym morzem. 

Już ze ścian białymi skrzydłami 

sfruwa do nas nasz szkolny orzeł. 

 

 

Prowadzący1: 

Wróciliśmy do szkoły opaleni, wypoczęci i pełni cudownych wspomnień. A jeszcze 

kilka dni temu, na wakacjach były z nami: słońce, woda, lenistwo. Przenieśmy się do 

tych dni, powspominajmy... 
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Osoba 5 (Ubrana jakby wybierała się na plażę – w okularach słonecznych, z ręcznikiem, 

z kołem do nauki pływania itp.) 

Rano słońce, rano pogoda, 

idziemy do kąpieli! 

Sama radość! Sama uroda! 

Jak tu się nie weselić? 

...I płynąć, pływać, 

aż tam, gdzie z drugiej strony 

wiatr, roześmiany wiatr przygrywa 

na sitowia strunach zielonych. 

 

Osoba 6 (Ubrana jak do lasu na jagody – z koszykiem)  

Śródleśna polana, 

zaciszna, samotna, 

Poranna, lipcowa, 

Żywiczna, paprotna, 

 

Wakacyjne niebo... 

Wagarowe chmury 

Płyną po nim leżąc 

Brzuchami do góry. 

 

Otchłanie próżniactwa, 

Gnuśności głębiny! 

Dzień świętego Lenia, 

moje imieniny. 

 

Nawet drgnienia listka 

ucho nie posłyszy. 

Brzęczy tylko mucha, 

Główna struna ciszy... 

 

Prowadzący 2: 

Dosyć tego! Jeszcze chwila a rozmarzymy się wszyscy. Obudźcie się! Czas wrócić 

do realnego świata, najwyższy czas na powrót do rzeczywistości. 

 

Osoba 7 

Skończyły się wakacje, 

opadną liście z drzew, 

opustoszały plaże 

i ucichł ptaków śpiew. 

Marzenia o przygodach – 

zasną zimowym snem. 

Spotkaliśmy się przed szkołą 

W jesienny zwykły dzień. 

 

Osoba 8 

Za chwilę otworzą się drzwi 

szeroko prawie na rok 

i będzie w ławkach gwar, szum i świst. 
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Osoba 9 

Dzień dobry, szkoło! Jesteśmy, 

choć wiatr po liściach szeleści, 

choć lato jeszcze nie zgasło 

i słońce – ogromne hasło. 

Nie żal nam lipca i słońca, 

wakacyjnego gorąca, 

leniwego nieba nad głową 

i wiatru, co polem powiał. 

 

Osoba 10 

Witajcie ławki – co w karnym szeregu 

przez dwa miesiące czekałyście wiernie. 

Wraz z nami słońce upalnego lata 

do klasy wejdzie. 

Grzmot fali morskiej 

i szum drzewa w lesie, 

płomień ogniska i noce gwiaździste, świt nad Tatrami 

i mgły przedwieczorne 

wchodzą tu z nami 

 

Piosenka „Zanim zbudzi się” 

 

Osoba 11 

Choć lato jeszcze nie zgasło, 

dzień dobry szkolna ławko! 

Pomożesz nam się tu uczyć, 

a lato przecież – powróci... 
 

Osoba 12 

Dzwonek! 

Rok szkolny się zaczyna, 

Znów dni popłyną pracowite 

Nad książką szkolną, nad zeszytem... 

 

Osoba 13 

Najważniejsze, by na każdy miesiąc mieć jakieś motto. 

 

WRZESIEŃ – nie martw się, że znów trzeba iść do szkoły. ciesz się, że szkoła nie 

przyjeżdża do ciebie. 

 

PAŹDZIERNIK – uczeń i jabłka nie powinni się obijać, bo inaczej psują się pod koniec 

roku. 

 

LISTOPAD – pokochaj szkolny dzwonek, on pokocha ciebie. wybawi cię od odpowiedzi, 

gdy będziesz w potrzebie. 

 

GRUDZIEŃ – jeśli złapałeś pałę, ciesz się, że nie złapałeś dwóch pał albo trzech. 

 

STYCZEŃ – jeśli nie wiesz jak zacząć odpowiedź, powiedz o tym. Najważniejsze, byś 

ładnie skończył. 

 

LUTY – nie ma złych ocen, są tylko niewyrozumiali rodzice. 
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MARZEC – jeśli był dzwonek na początek lekcji, będzie i na koniec. 

 

KWIECIEŃ – ławka szkolna najlepszym przyjacielem ucznia, jedyna nie zdradzi, gdy 

ściągasz. 

 

MAJ – nie ściskaj gąbki przy tablicy, chwyć za to matematyczkę za serce – opowiedz o 

rozwiązywanych z rodzicami ponadprogramowych zadań. 

 

CZERWIEC – każdy dzień w szkole zbliża do wakacji. 

 

Prowadzący 1 

A żeby ci było weselej, ułożyliśmy słownik terminów szkolnych. Oto on:  

 

Prowadzący 2 

• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO – IMPERIUM KONTRATAKUJE 

• KLASÓWKA – MROCZNE WIDMO 

• WAGARY – UCIECZKA Z ALCATRAZ 

• ZEBRANIE RODZICÓW – TRZĘSIENIE ZIEMI 

• ŚCIĄGA – SZANSA NA SUKCES 

• BIBLIOTEKA – TYLKO DLA ORŁÓW 

• GRONO PEDAGOGICZNE – W TAJNEJ SŁUŻBIE JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI 

• LEKCJE MUZYKI – ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE, ALE NIE KAŻDY MUSI TEGO 

SŁUCHAĆ 

• SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ – SĄD OSTATECZNY 

• ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Prowadzący 1 

Szczególnie serdecznie witamy dziś pierwszoklasistów i ich rodziców. 

 

Osoba 14 

My tu przyszliśmy 

Pierwszy raz. 

Pierwszaki. 

Zupełnie nowi. 

Niepewnie 

Wchodzi każdy z nas, 

Przygląda się 

sąsiadowi. 

 

Osoba 15 

Ta także nowy. 

Tak jak ja. 

Może się z nim 

Zaprzyjaźnię? 

Gdy razem idą  

Pierwszaki dwa, 

Od razu robi się 

Raźniej. 

Osoba 16 

Gdzie nasza klasa> 

Tu. Pierwsza A, 

A pierwsza B 

Zaraz obok. 
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Do której wejdzie on? 

Tam, gdzie ja? 

Tak? Więc 

Będziemy ze sobą. 

 

Tamci, koledzy 

Z wyższych klas, 

Od dawna znają się  

Wszyscy. 

My – nie. 

I to już łączy nas: 

Pierwszaki –  

Więc sobie bliscy. 

 

Osoba 17 

Zaszumiały drzewa przed szkołą: 

Witaj, pierwsza klaso! 

I zagruchał srebrnoszary gołąb: 

Witaj, pierwsza klaso! 

 

Słoneczniki za płotem się złocą: 

Witaj, pierwsza klaso! 

A i wróble w jaśminie świergocą: 

Witaj, pierwsza klaso! 

 

Osoba 18 

Wszystko, wszystko 

Dziś dla pierwszej klasy: 

Uśmiech słońca, 

Kolorowe astry. 

 

I ten wierszyk, 

Który starsze dzieci 

Dla pierwszaków 

Mówią z pamięci. 

 

Osoba 19 

Chodźcie śmiało 

Do szkoły, pierwszacy, 

Do zabawy wspólnej, 

Do pracy. 

 

Szkoła drzewa swe 

Otwiera gościnnie. 

Szkoła dzisiaj 

Serdecznie was przyjmie! 

 

Prowadzący 1 

Proszę panią dyrektor o odczytanie listy pierwszoklasistów i wystąpienie dzieci na środek. 

 Baczność, sztandar szkoły wystąp. 

 Do ślubowania! 

 

Tekst przysięgi 
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„Ślubuję być dobrym Polakiem, 

dbać o dobre imię swej klasy i szkoły. 

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, 

Jak dla niej pracować kiedy, urosnę! 

Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką, 

Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.” 

 

 Po ślubowaniu. 

 Sztandar szkoły wyprowadzić. 

 Spocznij.  

 

Prowadzący 2 

Życzymy wam wszystkim na początek szkolnego roku – samych piątek! 

Uczcie się, jak mawiacie, „w dechę” 

I niech z was szkoła ma pociechę! 

 

 

 

 

Literatura: 

 

1. Chotomski W. „Pożegnanie wakacji”, 

2. Gałczyński K. I. „Kronika olsztyńska” (fragmenty), 

3. Staff L. „Wspomnienie”, 

4. Kubiak T. „Dzień dobry szkoło”, 

5. Janczarski Cz. „Powitanie pierwszej klasy”, 

6. Łochocka H. „My tu przyszliśmy pierwszy raz”. 

 

Scenariusz uroczystości oparłam na następujących materiałach: 

1. „Koniec leniuchowania, czas pracowania” – scenariusz uroczystości szkolnej z okazji 

rozpoczęcia roku szkolnego, opracowała : mgr Dorota Pawłowska Szkoła Podstawowa 

nr1 Łaziska Górne, 

2. "Żegnajcie nam wakacje,  witaj nasza szkoło!" – scenariusz uroczystości z okazji 

rozpoczęcia roku szkolnego, opracowała Elżbieta Stanio  

3 .  ŻEGNAJCIE LASY ZIELONE...WITAJ SZKOŁO! – scenariusz uroczystości 

rozpoczęcia roku szkolnego, opracowała: Elżbieta Friedrich. 

 

 

 

 

 

 

 


