
UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

W dniu 27 października 2017 roku 25 uczniów z klas I A i I B złożyło uroczyste ślubowanie, po 

którym zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyoskiego w Natolinie. 

 
 

O godz. 16.30 do pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, przy dźwiękach werbli, wkroczyli 

w pełnej gali pierwszoklasiści, których gromkimi brawami przywitali zaproszeni goście: Pan Piotr 

Leśnowolski Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko, Pani Emilia Romanowska Sekretarz Gminy Jedlnia-Letnisko, Pan 

Leszek Pożyczka Dyrektor Szkoły, Pani Beata Baryłka Wicedyrektor Szkoły, Pan Michał Łoboda – Dyrektora 

Oddziału 2 PKO Banku Polskiego w Radomiu wraz z asystentką Panią Izabelą Janczyk, wychowawczynie 

z oddziału przedszkolnego Pani Anna Kozik i Pani Dagmara Gajewska, nauczyciele, Rodzice oraz 

przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 

  

  



Tegoroczną uroczystośd dzieci rozpoczęły od Poloneza, podczas którego dostojnym krokiem 

wkroczyli na scenę. Następnie dzieci zaprezentowały ciekawy program artystyczny, przygotowany pod 

kierunkiem pani Agnieszki Chrzanowskiej i pani Justyny Fliszkiewicz, na który składały się wiersze i piosenki 

o szkole i nauce, o pracowitości, przyjaźni i koleżeostwie, jak również scenka o oszczędzaniu. Mali artyści 

stanęli na wysokości zadania i z wielkim zaangażowaniem oraz przejęciem deklamowali wiersze i śpiewali 

piosenki.  

Po części artystycznej przyszedł czas na najważniejszą chwilę uroczystości. Wprowadzono sztandar 

szkoły i odśpiewano hymn paostwowy. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie. Po uroczystej przysiędze 

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Pan Piotr Leśnowolski oraz Dyrektor Szkoły Pan Leszek Pożyczka dokonali 

pasowania bohaterów dnia na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyoskiego 

w Natolinie. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki od Rady Rodziców oraz przedstawicieli 

banku. O młodszych kolegach nie zapomnieli również starsi koledzy i koleżanki z klasy II, którzy wręczyli 

pierwszakom kolorowe zakładki do książek.  

 

 

  
 

Rodzice pierwszoklasistów pięknymi kwiatami podziękowali zaproszonym gościom za trud wkładany 

w opiekę i naukę ich dzieci. W swoim przemówieniu miłe słowa i życzenia skierował do dzieci  Wójt Gminy 

Jedlnia-Letnisko oraz dyrektor Banku Polskiego w Radomiu. Na zakooczenie uroczystości głos zabrał Pan 

Dyrektor, który podziękował dzieciom za piękny występ i życzył im samych szóstek i piątek oraz dużo 

sukcesów w nowym roku szkolnym.  



  

  
 

Uroczystośd zakooczyły pamiątkowe zdjęcia  i wspólny poczęstunek z tortem – niespodzianką, 

przygotowany przez Rodziców naszych pierwszoklasistów. 

  

  
Zachęcamy do obejrzenia wszystkich zdjęd w Galerii. 


