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В-1
В нашій школі свят завжди багато
І знову урочистий час настав!
У нас сьогодні надзвичайне свято –
Ми починаєм випускний прощальний бал!
В-2
Цей день у травні справді особливий,
Весна усіх вітає залюбки!
Всі трішечки сумні, але щасливі –
Прощаються зі школою випускники!
В-1
Шкільні роки так швидко пролетіли,
Їх журавлі за обрій понесли!
Вчорашні малюки сьогодні з юністю зустрілись,
Вони для цього довгий шлях пройшли!
В-2
І вже звучить веселий гомін. Немов пташиний спів.
Стрічаймо разом найдорожчих учнів –
Прекрасних, юних, мрійних і жагучих,
Розумних і палких випускників.
Зустрічайте, випускники 2013 року!

До залу заходять випускники_______________________________________
В–1
Відлітайте ключем журавлиним,
У вирій життя школа вас проводжає.
І, як ведеться в житті цім невпиннім,
Щасливої долі вам щиро бажаєм!
В–2
Вінчайте славою рідну Батьківщину!
Сьогодні вас вітає Україна!
В-1
Свято з нагоди вручення атестатів про повну загальну освіту вважається
відкритим.
В–2
Сьогодні свято, незабутнє свято –
Спомин про шкільний веселий час…
І, як завжди гостей у нас багато,
Ми дуже раді всіх вітати вас.
В–1
Вчитель! Величне і прекрасне слово!
Від нього все на світі! Навіть світ…
Він крізь роки несе не випадково
Знання і досвід, як найкращий заповіт!
В–2
Все, що ми маєм, все, що у нас є,
В житті і мріях, з радістю й любов’ю,
Від чого кожен з нас людиною стає –
Передане, Учителю, тобою!

В–1
Привітайте гучними оплесками вчителів Пологівської школи.
В–2
Хто нас найбільше в світі любить,
Кого ми кличем в скрутний час,
Хто допоможе нам не раз
І вже дорослих приголубить,
На світі лиш одні такі,
Нам найрідніші – це батьки.
В–1
Наші вітання батькам наших випускників.
В–2
Також на святі присутні гості:
1. Сільський голова Михайлюк О.О.
2. Настоятель Свято-Успенської церкви отець Ілля
3.
В–1
Ми пам’ятаємо, хто в лиху добу
В броні важкій віддав останні сили,
Ми зараз квіти і терпку журбу
Приносим на засмучені могили.
В–2
Багато на нашій землі обелісків,
Вкарбовані в них золоті імена
Вклоніться, їм низько – низенько –
Це пам'ять яку залишила війна.
В–1
Право покласти квіти до пам’ятника односельчанам загиблим в роки Великої
Вітчизняної війни надається:

1_________________________________________________________________
2_________________________________________________________________
Пісня «Степом»
В–2
Директор має бути мудрецем, читцем, співачкою та ще й поетом,
Щоб керувати школою, та й ще виховувати всіх авторитетом.
Директор завжди знає, що і як
Чому в Олега настрій геть змінився,
А Саша знову розлінився.
Директор добре знає свій урок, і відповідь дає на всі питання
Він навчає нас за кроком крок, даючи все нові й нові завдання
Працю директора не зміряєш ніяк, і результат її ти не побачиш.
Він дітей навча не аби як – він життєві нам розв’язує задачі.
В–1
До слова запрошуємо директора Пологівської школи Лобко В.О.
В–2
Шкільне дитинство радісним було,
Та раптом віддзвеніло, відцвіло.
Злетіло тихо в сині небеса
І, мабуть, не повернеться назад.
В–1
Зачекай, дитинство, зачекай!
Не спіши летіти у далекий край.
Наче птаха, білі крилоньки згорни,
Щоб подовше ви лишалися дітьми!
В–2
Шановні випускники вас прийшли привітати ваші найменші шкільні друзі.
Пісня_____________________________________________________________

1д. Мов чарівні дзвіночки,
Наші ніжні голосочки
Прозвучать в святковий час
З побажаннями для Вас.
2х. Ми прийшли вас привітати
З цим щасливим світлим днем.
Хочем вам пообіцяти:
Ми на зміну вам ідем.
3д. Ви усі такі швиденькі,
І розумні, і меткі.
А були ж, як ми маленькі,
А он виросли які!
4х. Ви навчались рахувати
І письмово, і в умі.
Вам не треба калькулятор,
Калькулятор ви самі.
5х. Ми вам успіхів бажаєм,
І здоров’я і добра!
Естафету ми приймаєм.
Змінити вас прийшла пора.
6х. Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхались ви весь час.
Хай збудеться завітна мрія,
Щоб ми раділи всі за вас!
В–1
Травневий вечір, синь безкрая,
Цю мить вам довго не забудь!
Сьогодні, друзі, вам вручають

Всім атестати. В добру путь!
В-2
Для вручення атестатів про повну загальну середню освіту на сцену
запрошуємо:
1.
2.
3.
4.

Директора школи Лобко В.О.
Заступника директора з навчально-виховної роботи Беспалову Т.М.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

В–1
Право зачитати наказ по школі надається заступнику директора по
навчально-виховній роботі Беспаловій Т.М.
Вручення атестатів
В–2
Збулася учнів віковічна мрія –
І тоне в музиці і квітах урочистий зал.
В очах у кожного і радість, і надія –
Це випускний шкільний ваш перший бал!
В–1
Слово для привітання надається сільському голові Михайлюку О.О.
В–2
Як сонце світить і гріє,
Сяє, сяє з небес
Твій погляд, Діво Маріє,
Діво, княгине чудес!
Як гожа і свіжа рожа
Що роси живучі п’є,
Так живить, Матінко Божа,
Благословення твоє.
В–1
Шановні випускники вас благословляє отець Ілля.

В–2
Пам’ятають і зараз, крізь роки
Перші труднощі, гарний свій клас.
І веселі, цікаві уроки…
Як же швидко пролинув цей час.
В-1
Перша вчителька, добра терпляча,
Наче мама були ви малим.
А любов ваша щира, гаряча
Зігрівала серця їм усім!
Привітання першої вчительки______________________________________
В–2
Що ж, атестати є! І щастя блиск в очах!
Це вже початок! Ваша перша пташка у руках!
Світ на різне багатий,
І доріг є чимало…
Школа всі ваші долі
У одну об’єднала.
Завжди з вами разом, завжди поруч
В ці роки ваш класний керівник.
Мов пташенят, вас виховав власноруч,
Надавши силу вам для обраних доріг!
В–1
З яким хвилюванням спостерігали за вами очі тієї, хто всі ці шкільні роки був
поряд, поділяв з вами всі радощі і печалі, хто став для вас другою мамою,
ваш класний керівник – Куценко В.О. надаємо їй слово.
В–2
Традиції і звичаї народу…
У них життя, характер і душа.

Тож короваєм починається дорога,
Коли дитя батьківський дім лиша.
В-1
У нім – духмянім, сонячнім, рум’янім –
Турбота батька й мамина сльоза.
Це – захист від знедолень і обманів,
Щоб обминула вас життя гроза.
В-2
Сьогодні від батьків прийміть це диво
Наш український, пишний коровай.
І батько, й мама, батьківська родино,
Своїх дітей зі святом привітай.
В-1
Шановні випускники вас вітають батьки.
В-2
Для випускників та їх батьків звучить пісня «Мама»
В-1
Скільки ти танцював, пригадай-но в цей час.
Ти хоч раз запросив свою маму на вальс?
Безліч вальсів, бува, пролітало над нею,
Та схилялась вона над колиской твоєю!
В-2
Хай пливе в вишині мамин вальс, тата вальс…
Це ваш бал випускний, щастя світить для вас!
Тато твій дуже гордий – він танцює з донькою!
Вище за нагороду вальс весни випускної!
В-1

Випускники запрошують своїх батьків до танцю. Для вас звучить пісня у
виконанні Романа Михайловича «Посвята батькам».
В-2
Дорогі випускники!
Все сталось так, як ви хотіли!
І от прийшов бажаний час.
Дівчата, як лебідки білі,
Костюми юнаки наділи.
Всі квіти й музика – для вас!
Травневий вечір! Неба просинь чиста
І мить хвилююча…
Прийшов чарівний час!випускники! Вам слово надається урочисте!
Всі ми давно чекаємо на вас!
Виступ випускників
1. Шкільне дитинство дзвоником злетіло,
Доросле починається життя.
Нам щойно атестати всім вручили –
Путівку в невідоме майбуття.
2. Ще мить – і назавжди залишимо ми школу,
Підемо усі в самостійне життя,
Та рідний поріг не забудем ніколи,
До нього серця наші знов прилетять
3. Тепер уже прийшла пора прощання,
І ми сьогодні трішечки сумні.
За наше виховання і навчання,
СПАСИБІ, ДОРОГІ УЧИТЕЛІ!
4. Дитинство наше, мов вчорашній день,
Ось-ось майне крильми у темінь ночі.

Аби світанок від дзвінких пісень
Прокинувся і нам заглянув в очі.
5. Прийде світанок… Сонце зустрічай!
Дай для польоту лелечатам неба!
Слова останні: “Школо, прощавай!
Ми будем завжди пам’ятать про тебе!”
Пісня випускників
В–1
Сюди приходив я не раз
У цей чудовий світлий клас.
І щирим поглядом завжди мене ти гріла.
Моя весела і сумна,
Моя ти рідна і ясна,
Учителька люба і мила.
В–2
Ти, наче сонце. Як рідна земля.
В серці моєму навіки.
Ти моя мати, а я – немовля,
Ти наше море – ми ріки.
Вручення квітів________________________________________________
В–1
Для вас звучить пісня «Сни»_______________________________________
В–2
Так, є у кожного свій шлях,
І хтось летить, неначе птах,
Та не завжди до нас ласкава доля…
А я прийду до тебе в клас
І зазвучить чудовий вальс,

Який дарую я тобі і рідній школі.
Вальс випускників
В–1
Невпинно ця хвилина наближається,
Хоч як не стримуй невблаганний час!
І нам одне лиш тільки залишається –
Підтримати напутнім словом вас!
В-2
Життя стрімке буває і безжальне.
Та треба йти вперед, все знов і знов!
І хочеться словами в час прощання
Вам передати всю свою любов!
В–1
Для вас випускники звучить пісенний дарунок від учнів нашої школи.
Пісня «Ми бажаєм щастя вам».
В–2
Відлітаєте ключем журавлиним,
У вирій життя школа вас проводжає.
І, як ведеться в житті цім невпиннім,
Щасливої долі вам щиро бажаєм!
В-1
Нехай політ ваш – мужній і високий
Здолає всі вітри і урагани.
Ви з висоти огляньте світ широкий,
Красу Землі, осяяну зірками!
В-2
Ну що ж, щасти вам друзі, відлітайте,
Розтривожте простір крильми!

Як журавлики в світ вирушайте,
Та залиштесь у ньому людьми!
В–1
Свято з нагоди вручення атестатів оголошується закритим.
Гімн
В–2
Жива традиція народу України
Зерном пшеничним у дорогу проводжать
І рушником, що вишитий червоним,
Дорогу у майбутнє вистелять.
В-1
Ідіть же, діти, в світ по рушниках розшитих,
Нехай дорога вам квітками розквіта.
Червоний колір хай життя лише дарує
На щастя, на любов, на долю, на літа.

