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W Święto Aniołów Stróżów 

ślubuję uroczyście, 

że na wzór Jezusa z Nazaretu: 
 

• będę pilnie się uczył, 
 

• będę starał się być dobrym uczniem 

i uczciwym człowiekiem, 
 

• będę pogłębiał wiarę i miłość do Boga, 
 

• będę posłuszny rodzicom, 

aby moja rodzina była podobna 

do Najświętszej Rodziny z Nazaretu, 
 

• będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły, 
 

• będę kochał swoją Ojczyznę. 
 

Ten tekst zna każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Bł. Franciszki 

Siedliskiej w Krakowie. Każdego roku, w Święto Aniołów Stróżów, w naszej 

szkole uczniowie klas pierwszych w czasie Uroczystości Ślubowania,  

składają swoje przyrzeczenia. 

Od pierwszych chwil w szkole przygotowywali się do tego dnia. 

Najpierw uczyli się podstawowych zasad dobrego funkcjonowania 

i poruszania się po budynku, następnie poznawali wszystkie ważne miejsca, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. Razem z wychowawczyniami 



p. Małgosią i s. Anetą wiele razy powtarzali teksty wierszy, piosenek, 

ustawienia, wejścia i zejścia ze sceny… Odbyło się wiele ważnych rozmów… 

Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na różne pytania związane ze 

szkołą.  

 Co to jest ślubowanie? 

„To jest taka jakby umowa i pasowanie na takiego prawdziwego 

ucznia. Taki jakby egzamin.” 

„Stajemy się uczniem szkoły i przyrzekamy, że będziemy grzeczni. 

Będziemy już jakby jego rodzina, koleżankami i kolegami.”  

„ To jest cos takiego… jesteśmy uczniami tej szkoły, ale takimi 

niedokładnymi… jak się skończy ślubowanie to wtedy jesteśmy już 

prawdziwymi uczniami. Dostaje się na mundurek taki znaczek i 

legitymację.”  

Kto to jest dyrektor? 

„ Dyrektor rządzi całą szkołą i decyduje co i jak ma być… to ktoś 

taki, kto zapłaca za wycieczki lub za bilety do kina.”  

Co to jest szkoła? 

„ Szkoła to miejsce, gdzie się wszyscy czegoś nauczymy.” 

„ Rodzice dają dzieci do szkoły, bo ich nie mają gdzie zostawić jak 

jadą do pracy. Ale jak kończy się praca, to kończą się lekcje i rodzice 

odbierają dzieci.”  

Co to znaczy dobrze wychowywać dzieci? 



„ Wychowywać, to znaczy nauczyć dzieci zaprzyjaźniać się z innymi, 

jak pomagać i być dobrym dla innych.” 

„Wychowywać, to na przykład kultura przy jedzeniu…żeby nie 

mlaskać, nie wkładać głowy do talerza, żeby dziecko wyrosło na dużego, 

mądrego człowieka.”  

Czy mundurki szkolne są dobre? 

„ Mundurki są dobre, ponieważ gdy rodzice nie mają za dużo 

pieniędzy i dziecko nie ma jakichś ładnych bluzek, to może mu 

się zrobić przykro, że ktoś inny ma taką ładną bluzkę, a 

on nie.” 

Kto to jest nauczyciel? 

„ Nauczyciel pomaga dzieciom nauczyć się mądrości.” 

A kiedy już wszystko zostało dopracowane, wszystkie 

pierwszaki wystrojone w galowe mundurki, złożyły ślubowanie. 

Ale nic za darmo – jak zwykle należało popisać się wystarczającą wiedzą. 

Przyszli uczniowie byli lekko stremowani, ale nerwy dały się szybko 

opanować pod troskliwą opieką Wychowawczyń. Nie bardzo wiadomo, kto 

w takim momencie ma większą tremę, czy rodzice, czy uczniowie…czy 

nauczyciele  

Po pomyślnym zakończeniu egzaminu Anioł Stróż naszej szkoły 

poprosił Siostrę Dyrektor o przyjęcie dzieci do grona uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej Sióstr Nazaretanek. 

Siostra Dyrektor wyraziła zgodę i mogliśmy przystąpić do uroczystego 

Ślubowania. Do sali wprowadzono Poczet Sztandarowy, zaśpiewaliśmy 

wspólnie Hymn Państwowy, uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, a potem 

Siostra Dyrektor wielkim ołówkiem pasowała wszystkich na uczniów. 



 W uroczystym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście. 

Pierwszakom towarzyszyli rodzice, rodzeństwo, dziadkowie.  Naszą radością 

w tym dniu była także obecność Siostry Prowincjalnej Eleny Wróbel, Siostry 

Dyrektor Katarzyny Jakubiec, sióstr i nauczycieli. 

Najmilszą chwilą dla pierwszoklasistów było wręczenie prezentów 

przygotowanych przez rodziców, wspólny poczęstunek  przy smakowicie 

zastawionym stole oraz życzenia:  

żeby szkoła i nauka była dla Nich czasem uśmiechniętym, 

pogodnym, by nawiązywali przyjaźnie, by każdego dnia przychodzili do 

szkoły z ochotą i radością. 

Ten uroczysty dzień uczniowie pierwszych klas i ich rodzice będą mile 

wspominać.   

    

 

 

 

 

 

Mam dziecko w szkole i będę się starać słuchać uważnie o czym 

mówi. 

Pamiętać, że każde dziecko uczy się na błędach. 

Doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze. 

Przytulać je często. 

Cieszyć się jego dzieciństwem. 

                                                           Mama i Tata 


