Witamy Państwa na uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu
i wręczenia sztandaru. Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność! Poczty sztandarowe wprowadzić!
Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu wprowadzić!
Do hymnu!
Po hymnie!
Powitanie gości………….. (lista)
Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem długotrwałych starań, w które zaangażowała się cała
społeczność naszej szkoły. 1 czerwca zapisze się w naszej pamięci jako dzień wyjątkowy.
Proszę zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu, pana Janusza Zapotockiego,
o odczytanie uchwały nr 213/2009 (?) Rady Miejskiej (w Przemyślu z dnia 26 listopada 2009 r.)
w sprawie nadania imienia księdza Jana Twardowskiego Szkole Podstawowej nr 4 w Przemyślu.


Odczytanie uchwały

Proszę o zabranie głosu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 – panią Dorotę Kotułę.


Przemówienie p. dyrektor

Za chwilę przedstawiciele Rady Rodziców wręczą pani dyrektor sztandar, który na dzisiejszej mszy
świętej został poświęcony przez ………………………. . Następnie pani dyrektor przekaże sztandar
szkolnemu pocztowi sztandarowemu.
 Intrada
Proszę przewodniczącą Rady Rodziców – panią Iwonę Mazur – o odczytanie aktu ufundowania
sztandaru.
 Przemówienie p. Mazur
Proszę Państwa o powstanie. Poczet sztandarowy rodziców do przekazania sztandaru wystąp!
 Wypowiedź rodziców
 Wypowiedź p. dyrektor
Poczet sztandarowy uczniów (lub: Szk. Podst. nr 4 im. ks. JT) do przekazania sztandaru wystąp! –
wypowiedź p. dyrektor
Poczet sztandarowy (lub tutaj jak wyżej) do prezentacji!
 Prezentacja + intrada
Sztandar jest symbolem Polski, symbolem (Ziemi Przemyskiej - naszej) Małej Ojczyzny oraz
szkoły i jej najbliższego otoczenia. Będzie towarzyszył uczniom w uroczystościach państwowych,
kościelnych i szkolnych, przypominając o najwyższych wartościach. Dlatego nasi uczniowie złożą
uroczyste ślubowanie, wyrażając wolę przestrzegania wartości, które symbolizuje sztandar.
Następnie chór wykona hymn szkoły, którego słowa napisał pan Mateusz Pieniążek, a muzykę
skomponował pan Artur Mykita.
Proszę przedstawicieli uczniów o wystąpienie do ślubowania!
Baczność! Do ślubowania!




Intrada + ślubowanie
Hymn

Po ślubowaniu (po hymnie?)! Spocznij!
Szanowni Państwo, przygotowanie dzisiejszej uroczystości nie byłoby możliwe bez wsparcia władz
samorządowych, kościelnych oraz osób prywatnych. Jesteśmy głęboko wdzięczni za okazaną nam
pomoc, dlatego pragniemy uhonorować fundatorów, zapraszając ich do wbicia symbolicznych
gwoździ i prosząc o wpis do księgi honorowej. Po tej części uroczystości nastąpi wyprowadzenie
pocztów sztandarowych i orkiestry oraz przemówienia zaproszonych gości.
Zapraszamy ……………………………..(lista)
Serdecznie Państwu dziękujemy.
W tej chwili nastąpi wyprowadzenie pocztów sztandarowych. Proszę Państwa o powstanie.
Baczność! Poczty sztandarowe wyprowadzić! Spocznij!
Chcemy też podziękować za oprawę muzyczną naszej uroczystości orkiestrze………………… pod
dyrekcją ks. Kazimierza Skałki.
Proszę teraz o zabranie głosu …………………………………..(lista)
Proszę o odczytanie listu pani …. Iwanowskiej, edytorki twórczości ks. Jana Twardowskiego
Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Dorotę Kotułę.

