
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI 

 DNIA PATRONA  

 

Prowadzący:  

- Proszę o powstanie! 

- Baczność! 

- Sztandar szkoły wprowadzić! 

(poczty sztandarowe i poczet flagowy wychodzą z budynku szkoły i zatrzymują się w ustalonym 

miejscu twarzą do uczestników uroczystości) 

Prowadzący: 

- Poczet flagowy do wciągnięcia flagi państwowej na maszt wystąp! 

(poczet flagowy podchodzi do masztu i mocuje na nim flagę państwową) 

Prowadzący: 

- Do hymnu! 

(uczniowie śpiewają hymn szkoły, chorąży pocztu flagowego wciąga flagę państwową na maszt, 

chorąży pocztu sztandarowego przyjmuje postawę „salutowanie w miejscu”) 

Prowadzący: 

- Po hymnie ! 

- Proszę o zabranie głosu panią dyrektor szkoły. 

(dyrektor szkoły wita przybyłych na uroczystość gości zgodnie z kolejnością przewidzianą w 

protokole na taką okoliczność; 

wystąpienie dyrektora dotyczy okoliczności, które doprowadziły przed dwudziestoma  laty do 

wyboru Patrona szkoły i uroczystości nadania jej imienia, dokonań szkoły w minionym20-leciu, 

pobytu delegacji szkoły w Katyniu, nie załatwionej do dziś tzw. „sprawy wołyńskiej” oraz postaci 

samego Patrona) 

 

Prowadzący: 



- Proszę o zabranie głosu ………………………………………… 

(zaproszeni goście wywoływani z nazwiska, imienia i pełnionej funkcji zabierają kolejno głos). 

Prowadzący: 

- Dziękuję pani dyrektor i gościom za wystąpienia 

- Proszę o powstanie! 

- Poczty sztandarowe do przekazania sztandaru wystąp! 

(poczet odchodzący i nowy poczet przechodzą w ustalone miejsca i zatrzymują się naprzeciwko 

siebie – chorąży pocztu odchodzącego wygłasza słowa przekazania sztandaru: 

„PRZEKAZUJEMY WAM TEN SZTANDAR JAKO SYMBOL HONORU I UMIŁOWANIA 

OJCZYZNY…. 

PRZEKAZUJEMY Z WIARĄ, ŻE BĘDZIECIE TEGO SZTANDARU STRZEC I BĘDZIECIE 

GO BRONIĆ NAWET Z NARAŻENIEM ŻYCIA. 

NOŚCIE TEN SZTANDAR Z GODNOŚCIĄ I UFNOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ”. 

- nowy poczet ustawia się: chorąży na wprost sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn 

sztandaru, 

- nowy poczet unosi prawe dłonie – palce jak przy salutowaniu –na sztandar 

- nowy skład pocztu wypowiada słowa: PRZYRZEKAMY! 

- powrót pocztów do pozycji twarzą w twarz w odległości około dwóch metrów od siebie, 

- nowy poczet klęka na lewe kolano i kolejno, chorąży i asysta całują sztandar, 

- chorąży pocztu odchodzącego przekazuje sztandar nowemu podchorążemu, 

- członkowie starego pocztu zakładają członkom pocztu szarfy, 

- odchodzący skład pocztu klęka na lewe kolano i kolejno żegna się ze sztandarem, całując jego 

rąbek) 

 

 

 

Prowadzący: 



- Sztandarowi cześć! 

(poczet sztandarowy przechodzi na ustalone miejsce, nowy poczet ze sztandarem przechodzi pod 

popiersie Patrona. 

chorąży pochyla sztandar do pozycji „salutowanie w miejscu” – członkowie pocztu pochylają 

głowy, 

 przejście pocztu na ustalone miejsce obok popiersia). 

Prowadzący: 

- Stańmy do apelu! 

(ustalony uczeń odczytuje kolejne zawołania Apelu Poległych, załącznik nr 2) 

Prowadzący: 

- Uczcijmy minutą ciszy pamięć wszystkich poległych i pomordowanych na Wschodzie. 

 (chwila skupienia i zadumy, 

 nauczyciel muzyki gra na trąbce „Ciszę” 

 chorąży pochyla sztandar do pozycji „salutowanie w miejscu”) 

Złożenie kwiatów pod popiersiem Patrona przez zaproszonych gości, członków rodziny Patrona i 

przedstawicieli społeczności szkolnej. WERBLE. 

(poczet sztandarowy odwrócony twarzą w stronę popiersia, 

 sztandar w pozycji „salutowanie w miejscu” 

 pierwsi kwiaty składają uczniowie odchodzącego pocztu). 

Prowadzący: 

- Proszę panią dyrektor o podsumowanie konkursów zorganizowanych w szkole w związku z 

uroczystościami rocznicowymi i wręczenie nagród zwycięzcom. 

(dyrektor szkoły informuje zebranych o konkursach, które zorganizowano w szkole) 

- Konkurs wiedzy o Patronie dla klas V w kategorii indywidualnej. 

- (dokonuje prezentacji laureata oraz wręcza nagrodę). 

Prowadzący: 



- Proszę o powstanie! 

- Sztandar szkoły wyprowadzić! 

(poczet sztandarowy i poczet flagowy opuszczają plac przed szkołą i udają się do budynku szkoły) 

Prowadzący:  

- Zapraszam wszystkich do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów nasze 

szkoły. 

(część artystyczna). 

Prowadzący: 

- Dziękuję za przygotowanie części artystycznej klasie….., 

- Dziękuję wszystkim gościom, nauczycielom i uczniom za udział w dzisiejszej uroczystości. 

- Zapraszamy gości do budynku szkolnego. 


