Łęczna, 22.06.2008

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI
POśEGNANIA KLAS III GM

Część oficjalna:

KONFERANSJER I
Witamy Państwa na uroczystym poŜegnaniu uczniów klas III gimnazjum.
Dzisiejszą uroczystość mają zaszczyt prowadzić:
-..................................................
-..................................................
KONFERANSJER II
Jest nam bardzo miło powitać:
1. Szanownych rodziców.
2. Dyrekcję szkoły.
3. Grono pedagogiczne.
4. Szczególnie serdecznie witamy koleŜanki i kolegów klas III gimnazjum – od dziś
staniemy się absolwentami naszej szkoły.
KONFERANSJER I
Prosimy o powstanie. Baczność! Poczet sztandarowy – wprowadzić sztandar
gimnazjum! (pauza – czekać aŜ się ustawią)
Do hymnu! (śpiew)
Po hymnie!
KONFERANSJER II
Prosimy o zabranie głosu dyrektora szkoły- panią mgr Juliannę Bednarską.
...........................................................................................................................................
...............................
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KONFERANSJER I
Prosimy o powstanie. Baczność !
Poczet sztandarowy klas drugich do przejęcia sztandaru szkoły wystąp
(czekać)
Po przekazaniu sztandaru!

KONFERANSJER II
Nadszedł czas na podsumowanie dokonań i osiągnięć 34 uczniów klas III otrzyma
świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróŜnieniem. NajwyŜszą średnią uzyskali
...........................................................................................................................................
Słowa szczególnego podziękowania za pomoc w motywowaniu swoich dzieci do
pracy i osiągania wysokich wyników w nauce kierujemy do naszych rodziców, którym
zostaną wręczone LISTY GRATULACYJNE.
Dzięki Państwa wsparciu szkoła moŜe poszczycić się takimi uczniami. Dziękujemy za
wkład w nasz wspólny sukces.
Prosimy o wystąpienie rodziców i uczniów.
KONFERANSJER I
Z klasy IIIa gimnazjum zapraszamy Państwa:
1.
2.
(w czasie kiedy prowadzący wyczytują nazwiska, osoby te wychodzą i ustawiają
się w półkolu)
KONFERANSJER II
Z klasy IIIb gimnazjum zapraszamy Państwa:
3.
4.
KONFERANSJER I
Z klasy IIIc gimnazjum zapraszamy Państwa:
5.
6.
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Z klasy IIId gimnazjum zapraszamy Państwa:
7.
8.
KONFERANSJER II
Z klasy IIIe gimnazjum zapraszamy Państwa:
9.
10.
KONFERANSJER I
Z klasy IIIf gimnazjum zapraszamy Państwa:
11.
12.

KONFERANSJER II
Z klasy IIIg gimnazjum zapraszamy Państwa:
13.
14.
KONFERANSJER I
Z klasy IIIh gimnazjum zapraszamy Państwa:
15.
16.

Oto stoi przed państwem elita klas trzecich Gimnazjum nr 1, która osiągnęła w swoim
młodym Ŝyciu juŜ tak duŜy sukces oraz RODZICE – będący jego współautorami.
Gratulujemy. (brawa)
KONFERANSJER II
Prosimy Panią dyrektor szkoły oraz wychowawców klas o wręczenie Listów
gratulacyjnych, świadectw i nagród.
(wychowawcy klas podają Pani dyrektor nagrody, którę będą leŜały na stolikach)
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(w trakcie wręczania nagród- muzyka)
KONFERANSJER I
Wielu uczniów klas III reprezentowało naszą szkołę w konkursach przedmiotowych.
Na szczególne wyróŜnienie zasługują:
1.
– uczeń klasy IIIc, laureat Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (o
godzinie 11.00 na uroczystości dla uczniów wyróŜniających się w nauce
otrzyma specjalną nagrodę od Burmistrz Łęcznej).
KONFERANSJER II
2.

– uczennica klasy IIIg, niestety nieobecna, oraz
–
uczennica klasy IIIg, finalistki Konkursu Polonistycznego organizowanego
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

(w czasie kiedy prowadzący wyczytują nazwiska, osoby te wychodzą i ustawiają
się do odebrania nagrody)
KONFERANSJER I
Zapraszamy laureatów.
KONFERANSJER II
Panią dyrektor prosimy o wręczenie nagród.
KONFERANSJER I
Szanowni Państwo! Drogie KoleŜanki i Koledzy! Nadszedł czas rozstania ...
(przemówienie przedstawiciela klas III)
KONFERANSJER II
KWIATY niech będą wyrazem naszej wdzięczności dla wszystkich pracowników
szkoły.
(uczniowie klas III wręczają kwiaty nauczycielom i pracownikom szkoły –
piosenka)
KONFERANSJER I
Prosimy o zabranie głosu przedstawicieli klas drugich gimnazjum
KONFERANSJER II
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?
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.....................................................................
KONFERANSJER I
Prosimy o powstanie.
Baczność! Poczet sztandarowy – sztandar szkoły wyprowadzić!
(wychodzi sztandar)
Spocznij!
KONFERANSJER II
Dzisiejsze spotkanie jest ostatnią uroczystością wspólnie przeŜywaną w murach tej
szkoły. Za parę chwil staniemy się absolwentami Gimnazjum nr 1. Chcielibyśmy
utrwalić moment naszego poŜegnania, by pozostał w pamięci naszej i Waszej, Drodzy
Nauczyciele, Rodzice.
Zapraszamy na krótki program artystyczny, będący podziękowaniem za przekazaną
wiedzę i trud wychowawczy naszych Nauczycieli.
Część artystyczna.
KONFERANSJER I
Uroczystość poŜegnania klas III gimnazjum dobiegła końca.
Dziękujemy za przybycie. Prosimy uczniów i wychowawców o udanie się do
wyznaczonych sal lekcyjnych.
Do widzenia.
KONFERANSJER II
śyczymy wszystkim udanych WAKACJI.
Do zobaczenia.
DOROTA CĘKALSKA
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