
 
 

 
 
My uczniowie klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu ślubujemy : 
-Z dumą nosić imię Jana Pawła II w Tłuszczu 
                                                                                                                      - ślubujemy  
-Być wiernymi tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą 
                                                                                                                      - ślubujemy 
-Godnie reprezentować naszą szkołę i dbać o jej dobre imię 
                                                                                                                      - ślubujemy 
-Rozwijać swoje umiejętności i wiedzę wg posiadanych zdolności 
i możliwości  
                                                                                                                      - ślubujemy  
-Starać się żyć z innymi i dla innych 
                                                                                                                      - ślubujemy 
  

 Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu zarówno dziecka, jak 
i jego rodziców. Każdy mały człowiek z niepokojem, pewną obawą, ale i z olbrzymim 
zainteresowaniem przekracza próg szkoły. Ogromne przeżycie stanowi dla maluchów 
pierwsza szkolna uroczystość - ślubowanie pierwszoklasistów. 
 Uroczyste ślubowanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu odbyło się 
dn. 19 listopada br. Na wstępie Pani Dyrektor powitała wszystkich obecnych  na 
uroczystości. Przed złożeniem przysięgi  pierwszoklasistów czekał krótki egzamin. 
Przeprowadzili go przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Dzieci wykazały się dużą 
wiedzą o swojej Ojczyźnie, jak również udowodniły, że znane są im zasady zachowania się w 
szkole. Pani Dyrektor z wielką uwagą przysłuchiwała się wypowiedziom dzieci i na koniec 
oznajmiła im, że pięknie zdali swój pierwszy szkolny egzamin. Pod wielkim wrażeniem 
występu pierwszoklasistów byli także zaproszeni goście. Następnie odbyła się bardzo ważna  
część uroczystości. Wszyscy pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie przed szkolnym 
sztandarem oraz zostali pasowani na uczniów.  
Wielka powaga i przejęcie widniały na twarzach dzieci  słysząc  słowa: „Pasuję Cię na 
ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu”.  
 Dzień 19.11. 2014 r., w którym stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Tłuszczu na długo pozostanie w ich pamięci.  



Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy, ołówki i słodycze, a Pan Burmistrz przekazał 
odblaskowe opaski. Następnie odbyła się  zabawa taneczna, która była miłym akcentem 
kończącym  uroczystość. 
Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów  
w murach naszej szkoły. 
 
                          Kamila Więch 
 
 
 

 
Klasa I a - wych. p. Monika Kielak 



 
Klasa I b - wych. p.Ewa Paź 

 
Kl. Ic - wych. p. Anita Zajdenc 



 
Kl. Id - wych. p. Hanna Łopata 

 



Kl. Ie - wych. p. Natalia Sulich 

 
Kl. If - wych. p. Kamila Więch 

 
Kl. Ig - wych. p. Martyna Wójcik 



 
Ślubujemy.... 



 
Akt pasowania... 



 

  


