SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA
Przebieg uroczystości w kościele – Msza Święta o godz. 12.00 z udziałem Biskupa
Kaliskiego Edwarda Janiaka
Komentator:
Godz. 11.55 - Proszę o wprowadzenie sztandarów
1. Pieśń na wejście – „Jesteś Królem”.
2. Powitanie Księdza Biskupa przez Dyrektora, Rodzica i Ucznia
Ekscelencjo, czcigodny Księże Biskupie, czcigodni kapłani wg godności i urzędów.
Z radością witamy zacnych gości w naszym parafialnym kościele. Wyrażamy wdzięczność
czcigodnemu Księdzu Biskupowi za przewodniczenie tej Eucharystii.
W imieniu społeczności szkolnej oraz rodziców prosimy o poświęcenie sztandaru naszej
szkoły. Prosimy również o modlitwę w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników oraz
rodziców abyśmy czcili wartości, jakimi są Bóg, Honor i Ojczyzna.
3. Błogosławieństwo sztandaru:
Komentator:
- Proszę wszystkich o powstanie. Za chwilę nastąpi poświęcenie i przekazanie sztandaru.
Modlitwa błogosławieństwa i pokropienie wodą święconą – Ks. Biskup Edward Janiak.
4. Ceremonia przekazania sztandaru:
Komentator:
- Nastąpi teraz przekazanie sztandaru dyrektorowi SP w Cieszynie przez Rodziców,
a następnie uczniowie z Pocztu sztandarowego przyjmą sztandar od Dyrektora Szkoły.
1) Poczet sztandarowy rodziców, Dyrektor i Poczet sztandarowy uczniów wychodzą na
środek kościoła.
Rodzic:
Pani Dyrektor, w imieniu wszystkich fundatorów sztandaru wręczamy całej społeczności
szkolnej ten sztandar. Niech godnie służy następnym pokoleniom uczniów naszej szkoły.
Sztandarowy wysuwa krok do przodu lewą nogą, pochyla sztandar w postawie „prezentuj” na
lewą stronę gotowy do przekazania sztandaru.
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2) P. Dyrektor klęka i całuje sztandar, po czym wstaje i bierze sztandar w swoje ręce.
Pani Dyrektor:
Przyjmuję sztandar i dziękuję za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, iż będę strzec wartości,
które przyjmujemy jako fundament pracy naszej szkoły.
Dyrektor przekłada sztandar na prawą rękę, robi zwrot do tyłu, krok do przodu w kierunku
pocztu uczniowskiego, trzyma sztandar lekko pochylony.
Pani Dyrektor:
Drodzy uczniowie, wręczam wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i najgłębszej
więzi z Patronami i Ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet
szkoły i prezentować wartości, którymi kierowali się Maria i Lech Kaczyńscy. Niech ten
sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem.
Dyrektor robi krok do przodu lewą nogą, pochyla sztandar w postawie „prezentuj”.
3) Uczeń klęka na prawe kolano i całuje sztandar. Podnosi się i przejmuje sztandar od
Dyrektora. Trzyma lekko pochylony.
Uczeń:
Przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, aby właściwym
zachowaniem i rzetelną nauką sławić dobre imię szkoły, gminy, Ojczyzny.
Sztandarowy bierze sztandar na ramię i cofa się o krok, wstępuje do szeregu.
Komentator:
Po ceremonii przekazania sztandaru.
5. Liturgia słowa:
- czytanie – rodzic,
- psalm – organista
6. Homilia: Ksiądz Biskup Kaliski
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7. Modlitwa wiernych – wezwania czytają:
- uczeń,
- rodzic,
- nauczyciel.
8. Dary ofiarne niosą:
- 2 uczniów (świece), 2 rodziców (chleb i wino,) 2 nauczycieli (owoce)
Komentator: ……………………
9. Pieśń na ofiarowanie – orkiestra. – „Pod Twoją obronę”
INTRADA - orkiestra
10. Komunia św. – organista, orkiestra
11. Podziękowanie Ks. Biskupowi – dyrektor
Ekscelencjo, pragnę podziękować w imieniu nas wszystkich za sprawowanie Eucharystii, za
poświęcenie sztandaru naszej szkoły, za słowo skierowane do nas. Zapraszam do
uczestnictwa w dalszym przebiegu uroczystości, która odbędzie się przed szkołą.
Jednocześnie życzymy wiele radości z pełnienia pasterskiego posługiwania, dużo uśmiechu,
zdrowia, błogosławieństwa Bożego. Zapewniamy również o naszej modlitwie.
12. Błogosławieństwo.
13. Pieśń na zakończenie – orkiestra „My chcemy Boga”.
Po zakończonej Eucharystii przejście przed budynek szkoły. Najpierw wyjdą uczniowie
występujący w przedstawieniu. Następnie formowanie orszaku w kolejności:
- Orkiestra,
- Poczty sztandarowe i poczet flagowy,
- zaproszeni goście i duchowieństwo,
- Dyrektor SP w Cieszynie,
- uczniowie z wychowawcami,
- pozostali uczestnicy.
Przemarsz na plac przed szkołą z orkiestrą - Marsz
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PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI PRZED SZKOŁĄ
PROWADZĄCA:
Przedstawienie sztandarów.
PROWADZĄCY:
Proszę wszystkich o powstanie!
Poczty sztandarowe oraz poczet flagowy wystąp!
Flagę państwową podnieść! (Strażacy)
Do hymnu państwowego!
Po hymnie!
Proszę o zajęcie miejsc!
PROWADZĄCA:
Proszę o zabranie głosu Dyrektor szkoły.
PROWADZĄCA:
Proszę o zabranie głosu Gospodarza naszej Małej Ojczyzny, Wójta Gminy Sośnie.
PROWADZĄCA:
Proszę o zabranie głosu Ministra Kancelarii Prezydenta, pana Andrzeja Derę.
PROWADZĄCA:
Proszę o zabranie głosu Posła na Sejm RP pana Witolda Czarneckiego.
PROWADZĄCA:
Nastąpi teraz prezentacja sylwetek Marii i Lecha Kaczyńskich
uczniowie –przedstawiają sylwetki patronów.
PROWADZĄCA: Proszę Przewodniczącego Rady Gminy o odczytanie Uchwały Rady
Gminy w sprawie nadania imienia Marii i Lecha Kaczyńskich Szkole Podstawowej
w Cieszynie.
PROWADZĄCY:
Proszę o powstanie!
Do nadania imienia!
Przewodniczący RG odczytuje uchwałę i przekazuje ją Dyrektorowi szkoły.
PROWADZĄCY:
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Po nadaniu imienia!
Proszę o zajęcie miejsc!
PROWADZĄCA:
Muzyka instrumentalna.
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie otrzymała
sztandar, który od dzisiaj będzie najważniejszym symbolem naszej szkoły. Wyrazem
szacunku i uznania dla fundatorów sztandaru są pamiątkowe gwoździe umieszczone na
drzewcu. Nastąpi symboliczne ich umocowanie oraz złożenie podpisu na Akcie Ufundowania
Sztandaru.
Proszę p. dyrektor i przewodniczącego RR.
Prosimy naszych szanownych gości, honorowych patronów nadania imienia szkole:
Wyczytywani goście podchodzą do sztandaru, następnie do stolika z Aktem i otrzymują
podziękowania.
PROWADZĄCY:
Sztandar szkoły zaprezentować!
PROWADZĄCA:
Sztandar szkoły ma postać kwadratowego płata materiału składającego się z awersu i rewersu,
przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą, przedstawiająca orła w koronie. Całość
sztandaru obszyta jest złotymi frędzlami.
Na awersie koloru ecru/bordo, w centralnym miejscu sztandaru, znajduje się wizerunek
patronów Marii i Lecha Kaczyńskich. Wykonany jest haftem w odcieniach kolorów czarnego,
brązowego i białego.
Wokół wizerunku znajduje się napis: Szkoła Podstawowa imienia Marii i Lecha Kaczyńskich
w Cieszynie. Litery mają bordową barwę.
Rewers jest wykonany z czerwonej tkaniny, a na jej tle – godło Polski – biały orzeł w złotej
koronie z głową zwróconą w prawo. Dziób i szpony mają również złotą barwę.
PROWADZĄCY:
Po prezentacji sztandaru.
POCZET ZOSTAJE NA ŚRODKU
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PROWADZĄCA:
W obecności szanownych gości i społeczności uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii
i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie złożą ślubowanie na otrzymany sztandar.
PROWADZĄCY :
Do ceremonii ślubowania przedstawiciele uczniów wystąp!
ORKIESTRA – WERBLE. LUB MARSZSTRZELCÓW
PROWADZĄCA:
Proszę dyrektora szkoły o odczytanie aktu ślubowania.
PROWADZĄCY:
Baczność!
(sztandar pochylony do przodu)
DYREKTOR:
„My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie,
w obecności naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości – Naszej Ojczyźnie,
Patronom i Tobie Szkoło – uroczyście ślubujemy:
- zdobywaną wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w codziennym życiu –
ŚLUBUJEMY
- strzec wiernie honoru szkoły, sumienną pracą i nauką rozsławiać Jej imię – ŚLUBUJEMY
- być dobrym Polakiem, być wiernym tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę
ojczystą – ŚLUBUJEMY
- uczyć się mądrości, miłości i wiary, biorąc za przykład naszych patronów Marię i Lech
Kaczyńskich – ŚLUBUJEMY
- dochować wierności sztandarowi szkoły – ŚLUBUJEMY
PROWADZĄCY :
Po ślubowaniu! Do hymnu szkoły!
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Po hymnie! Przedstawiciele uczniów wstąp!
Poczet sztandarowy SP w Cieszynie.
PROWADZĄCA:
W naszej szkole powstało miejsce pamięci patronów szkoły. Jest nią tablica pamiątkowa
wykonana z czarnego granitu, ufundowana przez Wójta Gminy Sośnie, pana Stanisława
Budzika. Napis brzmi ……………………………
Za chwilę nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, a następnie złożenie
kwiatów.
PROWADZĄCY :
Proszę wszystkich o powstanie!
Proszę rodziców o objęcie warty honorowej! Krystin, Karolina
PROWADZĄCA:
O odsłonięcie tablicy poproszę Wójta Gminy Sośnie, Ministra Kancelarii Prezydenta RP,
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie.
ORKIESTRA
PROWADZĄCA:
Proszę Jego Ekscelencję księdza Biskupa Edwarda Janiaka o poświęcenie miejsca pamięci
patrona szkoły.
PROWADZĄCA:
Proszę delegacje o złożenie kwiatów.
PROWADZĄCY :
Baczność!
Poczty sztandarowe i poczet flagowy wstąp.
Proszę wszystkich o zajęcie miejsc.
PROWADZĄCA:
Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie - Poloneza czas zacząć….
PROWADZĄCA:
Zapraszamy teraz Państwa do obejrzenia przedstawienia, przygotowanego przez uczniów
naszej szkoły pt. „Nasze korzenie” zaprezentują skrótowy zarys dziejów SP w Cieszynie.
BALONY
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PROWADZĄCA:
Proszę o zabranie głosu zaproszonych gości.
PROWADZĄCA
Proszę o zabranie głosu panią dyrektor (podziękowania)
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