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Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole jest przyjęcie
najmłodszych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej. W
piątek 25 października 2013r. miało miejsce uroczyste ślubowanie pierwszaków. W tym roku
dwie klasy pierwsze przygotowywały się do tej uroczystości pod opieką wychowawczyń:
Agnieszki Stachurskiej i Krystyny Ołdak.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, wójt gminy Piotr Orzechowski, przewodnicząca rady
gminy Barbara Rosa, przewodnicząca komisji oświaty Ewa Mikulska i ks. proboszcz Mieczysław
Jerzak. Byli również rodzice uczniów klas pierwszych, nauczyciele i uczniowie.
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Po powitaniu przez panią dyrektor uczniowie rozpoczęli swój występ. Na tę uroczystość
zaproszona została Dobra Wróżka z dalekiej krainy. Nieoczekiwana przybyła także Zła Wróżka,
która rzuciła czar na pierwszaków. Dobra Wróżka zaprosiła uczniów w podróż do 4 krain i
zdobycia 4 różnych przedmiotów niezbędnych do odczarowania. Uczniowie odważnie wyruszyli
w podróż i odwiedzili Krainę Muzyki, w której zaśpiewali piosenkę, Krainę Pracy, w której
udowodnili, że potrafią solidnie pracować. Doszli również do Krainy Miłości ukazując, że
kochają swoją Ojczyznę i Krainy Mądrości, w której wykazali się wiedzą. Pierwszaki zdobyły 4
rekwizyty potrzebne Dobrej Wróżce potrzebne do zdjęcia złego czaru a tym samym udowodnili,
że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Po odśpiewaniu hymnu szkoły uczniowie
złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Pasowanie pierwszoklasistów przez panią
dyrektor „wielkim ołówkiem” było potwierdzeniem przyjęcia do grona uczniów naszej szkoły.
Rodzice przypięli swoich pociechom szkolne tarcze, a pani dyrektor wręczyła szkolne
legitymacje.

Tradycją naszej szkoły jest, że pierwszoklasiści dostają upominki. Były kredki, ołówki,
temperówki, kosze owoców. Piękne plakaty i imienne zakładki otrzymali z życzeniami od
samorządu szkolnego. Rodzice zadbali o poczęstunek, który odbył się w świetlicy szkolnej.
Niespodziankę sprawiła mama jednego z uczniów przynosząc własnoręcznie wykonany,
wspaniały tort w kształcie książki.

Rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów w naszej
szkole.
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