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ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW
MONTE CASSINO W OSTRÓWKU

W czwartek 9 listopada 2017 r. W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w
Ostrówku miała miejsce uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci z klasy
pierwszej.

Swoją obecnością zaszczycili nas wójt gminy Ostrówek – pan Tomasz Piecak, samodzielny
referent do spraw oświaty w gminie Ostrówek – pani Ilona Mączka, dyrektor szkoły – pan Jacek
Garbacz, uczniowie klasy II z wychowawczynią oraz rodzice pierwszoklasistów.

Ślubowanie to pierwsze w szkole i jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego
ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.
Przygotowania do niej trwałym od początku roku szkolnego. Wychowawczyni klasy I – pani
Elżbieta Siwek zapoznała i wdrażała swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków
wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00. Pierwszoklasiści ubrani w galowe stroje
zaprezentowali program artystyczny, w którym recytowali wiersze i śpiewali piosenki ukazujące
ich pierwsze dni w szkole. Występ był swego rodzaju egzaminem z wiadomości i umiejętności
uczniowskich. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przez uczniów uroczystej
przysięgi na sztandar szkoły i pasowanie na ucznia. Pan Dyrektor Jacek Garbacz nie miał
żadnych wątpliwości, że wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze i dotykając ołówkiem ramion
dzieci z dumą przyjmował ich do grona uczniów naszej szkoły.

W tym uroczystym dniu wszyscy życzyli pierwszoklasistom jak najlepszych wyników w nauce i
radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły. Dyrektor szkoły
podkreślał także, aby nie zapomnieli o nowych obowiązkach. Do życzeń dołączono drobne
upominki od organu prowadzącego i uczniów klasy II. Każdy pierwszoklasista otrzymał też
pamiątkowy dyplom. Po ceremonii był czas na zajęcia, a następnie wszyscy udali się na słodki
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poczęstunek, przygotowany przez rodziców uczniów klasy I. Uroczystość zakończyła się
dyskoteką.

Elżbieta Siwek
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