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Ceremoniał Przedszkola Publicznego nr 17 w Piasku
Ceremoniał jest wewnątrzprzedszkolnym zbiorem ustanowionych i obowiązujących w
Przedszkolu Publicznym Nr 17 w Piasku norm zachowania się w czasie uroczystości
przedszkolnych. Nasze przedszkole posiada wiele tradycji, które wymagają wyjątkowej
oprawy. W ich podtrzymywaniu bierze udział nie tylko cała zbiorowość przedszkola, ale
także rodzina dziecka i środowisko dalsze. Niektóre z nich występują w mniej oficjalnej
formie i są to:
- „Pasowanie na Przedszkolaka”,
- „Pożegnanie Przedszkolaka”
Opis ceremoniału Pasowania na Przedszkolaka
Pasowanie na przedszkolaka jest uroczystością, ze względu na wiek dzieci, opartą na
zabawie. Sam moment pasowania poprzedzony jest licznymi zabawami, piosenkami i
prezentacją zdobytych przez dzieci umiejętności. Bardzo często sami rodzice biorą udział w
zabawach. Kulminacyjny moment pasowania jest bardziej oficjalny. Dzieci ustawiają się w
szeregu a rodziców prosi się o powstanie. Podopieczni powtarzają za nauczycielem tekst
przyrzeczenia, który brzmi:
- Przyrzekamy, co dzień rano buzię mieć zawsze roześmianą!
- Przyrzekamy nie płakać, nie szlochać i panie mocno kochać!
- Przyrzekamy zabawki szanować i dookoła wszystko porządkować!
- Przyrzekamy, choć jesteśmy jeszcze mali, zgodnie się bawić w sali!
- Przyrzekamy piżamę samemu zakładać i na spaniu nie gadać!
- Przyrzekamy nie sikać w galoty, bo z tym dużo roboty!
Bo już jesteś przedszkolakiem: dużą dziewczynką i dużym chłopakiem!
Następnie dyrektor szkoły wraz z wychowawcą podchodzi do każdego przedszkolaka i kładąc
dużą atrapę ołówka na ramieniu mówi: PASUJĘ CIĘ NA PRZEDSZKOLAKA. Dzieci
otrzymują pamiątkowy dyplom „Jestem Przedszkolakiem”. Po oficjalnej części tej
uroczystości następuje poczęstunek.

Opis ceremoniału Pożegnania Przedszkolaków
Całą uroczystość poprzedza przygotowanie i wręczenie zaproszeń dla rodziców na
uroczystość z okazji zakończenia roku przedszkolnego – Pożegnania starszaków.
Program artystyczny zaprezentowany przez dzieci ma na celu podziękowanie rodzicom,
dyrekcji i całemu personelowi przedszkola. Sala w której odbywa się uroczystość, jest
przystrojona i przygotowana na przybycie zaproszonych gości. Po prezentacji programu
artystycznego starszaków, dzieci grup młodszych oficjalnie żegnają swoich starszych
kolegów wierszami i przygotowanymi wcześniej upominkami.
Starszaki ustawione w szeregu żegnane są przez panią dyrektor, która wręcza im wraz z
wychowawcą „Dyplom ukończenia przedszkola” i pamiątkową książkę. W trakcie tej
uroczystości kierowane są również podziękowania nauczyciela do rodziców za całoroczną
współpracę. Po oficjalnej części uroczystości następuje poczęstunek
Przedszkole jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą zgodnie z tradycjami
narodu polskiego. W związku z tym obowiązują na terenie przedszkola określone zachowania
dotyczące symboli narodowych.
1. Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej.
Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem symboli.
2. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny
przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.
3. Godło państwowe umieszcza się w salach zajęć. Dzieci zapoznaje się z właściwymi
formami zachowania się wobec godła państwowego.
4. Flagę umieszcza się w czasie świąt narodowych w widocznych miejscach, nie może ona
dotykać podłoża.
5. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę można udekorować kirem.

