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Pasowanie na ucznia
28 września 2012 r. w Zespole Szkół w Myszyńcu
odbyła się niezwykle ważna uroczystość. Od samego rana
na szkolnych korytarzach dało się zauważyć niezwykłe
poruszenie, zwłaszcza wśród najmłodszych, którzy w galowych strojach prezentowali się niezwykle pięknie.
Tuż przed godziną 13.00 wraz ze swymi wychowawczyniami uczniowie klas pierwszych udali się do sali gimnastycznej, gdzie miała się rozpocząć uroczystość pasowania na ucznia.
Wkrótce sala gimnastyczna, pięknie
udekorowana na tę okoliczność, wypełniła
się przybyłymi gośćmi. W rolę mistrza ceremonii godnie wcieliła się przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zuzanna Lis.
Powitała ona zebranych, a w szczególności dyrekcję szkoły, rodziców oraz
szóstoklasistów wraz z wychowawcami.
Szczególnie serdecznie przywitała panie, które pracowały z pierwszoklasistami w oddziałach
przedszkolnych, a mianowicie: p. Mariannę Tańską, p. Grażynę Gruszewską, p. Teresę Żarnoch, p. Małgorzatę Świtaj, p. Elżbietę Perzan, a zwłaszcza uczniów klas pierwszych z wychowawczyniami: p. Ewą
Abramczyk, p. Barbarą Kozon i p. Ewą Wieczorek.
Zwracając się do pierwszaków, przypomniała im, że już od 1 września współtworzą wielką szkolną
rodzinę, w której każdy obok praw ma też i obowiązki. A wspólnym obowiązkiem i najmłodszych, i najstarszych uczniów jest pilna nauka. Zapewniła ich, że liczyć na pomoc starszych kolegów i koleżanek.
Następnie przyjęła meldunek o gotowości do pasowania, złożyli jej przedstawiciele klas pierwszych i
zameldowała Dyrektorowi gotowość pierwszoklasistów do uroczystości pasowania i ślubowania.
Pan Dyrektor Mirosław Aptacy zabrał głos i
zwracając się do zebranych, a w szczególności pierwszoklasistów, życzył im wielu szkolnych sukcesów.
Podkreślił, jak ważna jest dla przyszłości tych dzieci
dobra współpraca rodziców ze szkołą.
Zanim pierwszoklasiści mogli przystąpić do ślubowania, zostali poddani egzaminowi. Dzielnie odpowiadali na pytania i zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne. Szóstoklasiści zgodnie uznali, że młodsi koledzy zasługują, by przyjąć ich w poczet uczniów
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naszej szkoły. Można już było przystąpić do uroczystego pasowania. Po pasowaniu każdy z pierwszoklasistów składał odcisk swego palca na liście uczniów swojej klasy, a następnie otrzymywał dyplom.

Uczniowie, którzy dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia i złożyli uroczyste ślubowanie
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1. Alicja Chojnowska

1. Szymon Bors

1. Damian Arcichowski

2. Bartosz Cichowski

2. Sylwester Brzostek

2. Mateusz Bałdyga

3. Konrad Jakub Draba

3. Ignacy Chojnowski

3. Patrycja Dąbrowska

4. Dominika Łucja Dziczek

4. Bartosz Łukasz Garela

4. Anna Domian

5. Wiktoria Dziczek

5. Martyna Jachimczyk

5. Monika Geryk

6. Michał Jurczak

6. Wiktoria Kobrzeniecka

6. Oliwia Glinka

7. Paweł Kaczmarczyk

7. Tobiasz Oskar Kobus

7. Piotr Hryszkiewicz

8. Sandra Kołodziejczyk

8. Oliwia Kowalczyk

8. Kacper Kobus

9. Wiktoria Kołodziejczyk

9. Oliwia Mierzejek

9. Emilia Kołodziejczyk
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10. Patrycja Kołodziejczyk

11.Jakub Kulas

11.Karolina Pyszna

11. Klara Amelia Kłos

12.Magdalena Lipska

12.Maciej Rydel

12. Emilia Masiak

13.Wiktoria Lis

13.Eryka Anna Rzepkowska

13. Błażej Pac

14.Adam Marcin Olender

14.Nikola Staszewska

14. Daria Samsel

15.Urszula Ropiak

15.Maciej Oskar Szok

15. Klaudia Oliwia Sawicka

16.Gabriela Jadwiga Wojciechowska

16.Jakub Wasyk

16. Jakub Sobotka

17.Norbert Szymon Wojtas

17.Patrycja Wróbel

17. Kasjan Sokołowski

18.Alan Zapert

18. Joanna Suchecka
19. Norbert Ścibek
20. Anna Weronika Biaduń
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Po pasowaniu odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowych uczniów. Przedstawiciele klas pierwszych podeszli do sztandaru szkoły. Rozpoczęło się ślubowanie. Pierwszoklasiści z wielką powtarzali słowa przysięgi, zobowiązując się do tego, że będą pilnymi uczniami, dobrymi kolegami i koleżankami, a
także przyjaciółmi przyrody i postarają się swoją nauką oraz zachowaniem sprawiać radość rodzicom i
nauczycielom.
Po ślubowaniu przedstawiciele klas pierwszych złożyli kwiaty i
zapalili znicz przy płycie patrona szkoły. Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie pierwszakom przez uczniów klas szóstych
drobnych upominków.
Przewodnicząca Samorządu Szkolnego podziękowała wszystkim zebranym za udział w tej tak ważnej dla nowych uczniów uroczystości , która z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.

