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                                                  Зеленський Олександр Федорович, 

                                                               учитель-методист зарубіжної літератури 

 

“Прощавай, рідна школа моя!” 
( сценарій Свята прощання зі школою) 

Мета: привітати учнів із закінченням 9 класу, вручити свідоцтва про базову 

освіту; розвивати вміння виступати перед аудиторією; виховувати почуття 

поваги до батьків, вчителів, інших працівників школи, однокласників. 

Оформлення сцени та зали: стіннівки, плакати-лозунги, повітряні кульки, 

квіти. 

Обладнання: Державний Герб України, Державний Прапор України, квіти, 

корзина з квітами, коровай, вишиваний рушник, вінки із барвінку для мам 

випускників, вишивані рушники для випускників, аудіозаписи мелодій ( 

Державний Гімн України, фанфари “Україна”, “Туш”, позивні системи “Рада”, 

мелодія та пісня із кінофільму “Доживемо до понеділка”, пісні: “Випускний 

бал”, “Випускний вальс”, “Прощавай, рідна школа моя!”, “Прощальний вальс”, 

“Степом, степом”, “Перша вчителька”, “Прощальная песня”, “Випускний”, 

“Батьки мої”,  “Випускники”, “Із сиром пироги”, музика із вистави “Джонні – 

вождь червоношкірих”, мелодії пісень “Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались”, “Вальс расставания”, “Бажаєм щастя і добра”, мелодії із “Прогнозу 

погоди”). 

Перебіг заходу 

Святково прибрана зала сільського Будинку культури. 

Звучать мелодії шкільних пісень. Останньою звучить пісня із кінофільму 

“Доживемо до понеділка”. Музика стихає. Звучать фанфари “Україна”. На 

сцену виходять ведучі. 

 

Ведуча  

                     У мить, коли земля цвіте й зоріє, 

                     І б’є джерельно молоде життя, 

                     В дорогу дальню школа виряджає 

                     Своїх дітей до слави і звитяг. 

 

Ведучий  

                     Сьогодні юнь із світлою печаллю 
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                     Ступає несміливо за шкільний поріг, 

                     Хай буде всім безмежний вальс прощальний 

                     Провісником незвіданих доріг. 

 

Ведуча. Ось і прийшов цей день. На вулиці буяє зеленим цвітом весна, завтра – 

перший день літа. 

  

Ведучий. Але все має свій початок і кінець. Закінчуються шкільні роки. А 

сьогоднішній день проводить межу між дитинством і самостійним життям. 

 

Ведуча. Дозвольте розпочати неповторне свято юності й запросити до цієї зали 

тих, кому присвячується ця подія, заради кого ми тут всі зібралися, для  

кого це свято – перша сходинка у самостійне життя – випускників ________ 

року та їхнього класного керівника. 

 

Під мелодію із кінофільму “Доживемо до понеділка” до зали заходять 

випускники зі своїм класним керівником. Ведучі називають П.І.П. класного 

керівника, прізвища та імена випускників.  

Випускники займають свої місця у залі. 

 

Ведуча. Ось і настав він, цей день прощання з рідною школою. Попереду –  

дорога у незвідану даль. Позаду екзамени, батьківський поріг, розквітла калина,  

протоптана стежка у шкільному дворі, незрадлива мамина усмішка зі сльозою  

на щоці. 

 

Ведучий. Знайти себе, своє місце у житті, бути завжди людиною – що є  

 

святішого і дорожчого? 

    Де б не були ви, куди б вас не закинула доля, але той солодкий та коханий 

дух рідного краю, рідної школи має бути завжди присутнім. 

  

Директор. Свято прощання випускників із рідною школою оголошується 

відкритим. 

 

Звучить Державний Гімн України. 
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Ведуча. Наказ по __________________________________________________про  

випуск учнів 9 класу зі школи прочитає заступник директора школи з 

навчально-виховної роботи – _________________________________________. 

 

Завуч читає наказ по школі. 

 

Ведучий 

                     О мить прекрасна, зупинись, 

                     Годиннику, не йди так швидко, 

                     Бо зараз вручать їм свідоцтва, – 

Ведуча 

                     І що ж тоді? 

Ведучий 

                     Прощай, дитинство!  

Ведуча 

                     Знову просимо тиші довкола, 

                     Знову слово директору школи. 

 

Директор школи вручає свідоцтва випускникам. Звучить мелодія “Туш”. 

Привітання директора школи випускникам. 

 

Ведуча. Дорогі випускники, сьогодні ви прощаєтесь із рідною школою, 

класними кімнатами, священними місцями нашого села. 

Ведучий 

                  Традиція у нас існує здавна: 

                  В хвилини щастя й урочистих свят 

                  Покласти квіти до підніжжя обеліска, 

                  Згадати про полеглих всіх солдат. 

                  Вони за щастя наше і за мир стояли, 

                  У бій ішли за волю без вагань. 

 

Ведуча.  А зараз, за давньою традицією, випускники покладуть квіти до 

пам’ятника загиблим воїнам, аби причаститись їхньою мужністю, стійкістю, 

великою любов’ю до рідної землі.  

  

Випускники беруть корзину з квітами. 
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Ведучий  

                   Хвилина мовчання, хвилина мовчання –  

                   Пекуча й терпка, як сльоза. 

                   Хвилина мовчання, хвилина мовчання –  

                   В ній наша любов і гроза. 

                   Як подвиг полеглих, 

                   Священна хвилина мовчання. 

Ведуча 

                   Уклонімося тим, хто поліг у бою, 

                   Хто прикрив землю рідну собою. 

                   Свято мужності й радість велику свою 

                   Розмішаєм живою сльозою. 

 

Звучить пісня “Степом, степом”. Покладання квітів до пам’ятника загиблим 

воїнам. 

 

Ведуча. Дорогі випускники! На нашому святі багато гостей. Сьогодні ви 

почуєте багато слів привітань і побажань. 

Ведучий  

                    Отож, вже скоро нам пора прощатись, 

                    І ми сьогодні трішечки сумні. 

                    Вам настанови перед виходом в нове життя 

                    Дають шановні гості й вчителі. 

 

Ведуча.  Слово для привітання випускників надається голові села 

_________________________________________________(Виступ голови села). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Ведучий   

                   Своїм ім’ям нас, Господи єдиний, 

                   На отчій цій землі благослови, 

                   Благослови, благослови людину, 

                   На труд, знання ти нас благослови. 

 

Ведуча  

                   Своїм ім’ям нас, Господи єдиний, 

                   Оборони і від гріха, й від лиха, 

                   З тобою ми, щоб світ наш не померкнув, 

                   З тобою ми для мертвих і живих. 

 

Ведучий. Для благословення випускників у щасливу дорогу запрошений до нас 

отець-священнослужитель. Просимо Вас до слова, отче___________________. 

 

Промова священика. 

Ведуча  

                  Давайте згадаємо разом, 

                  Як вперше тут всі ви стояли, 

                  Розгублені, малі, кумедні, 

                  З-за квітів ледь-ледь виглядали. 

Ведучий  

                   Вас вчителька взяла за руку 

                   І повела у перший клас. 

                   Терпляче вас всьому навчала… 

                   Як швидко пролітає час. 

 

Ведуча. Дорогі випускники! А зараз до вас звертається ваша перша вчителька – 

_________________________________________________________.  

 

Виступ першої вчительки. 

 

Ведучий. А зараз випускники зроблять подарунок своїй першій вчительці. Ця 

пісня звучить для вас, шановна ________________________________________. 

 

Випускники виконують пісню “Перша вчителька”. 
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1. Букварі і читанки, парти в два ряди. 

Наша перша вчителька в серці назавжди. 

Споришева стежечка, стежечка-мережечка,  / 2р. 

Що водила нас ще у перший клас. 

2. Сонце світлі зайчики сипле у шибки, 

Кришуть крейду пальчики, пишуть палички, 

Добре всім читається, вчителька всміхається, 

А, як хто не зна – хмуриться вона. 

3. Скільки розгадали ми з нею загадок, 

Скільки прочитали ми віршів і казок. 

Стороною рідною, дниною погідною 

Йшли через покіс у багряний ліс. 

         Програш. 

4. Наша перша вчителька інших науча. 

Букварі і читанки їм вона вруча. 

Споришева стежечка, стежечка-мережечка 

Інших в перший раз повела у клас. 

 

Ведуча. Дорогі випускники, своє напутнє слово вам хоче сказати ваш класний 

керівник –___________________________________________________________. 

 

Виступ класного керівника. 

 

Ведуча. А зараз я з особливим піднесенням і повагою надаю слово  

представникам найпопулярнішого гурту сьогоднішнього свята – випускникам. 

 

 

Ведучий 

                     Тож дай вам, доле, світлий шлях широкий, 

                      Випуск дві тисячі дванадцятого року! 

                      Хай кожен своє щастя знайде сам! 

                      А зараз надається слово вам! 

 

Вітальне слово дев’ятикласників 

1-й випускник 
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                     Ми прийшли сюди юрбою 

                      Разом з піснею дзвінкою, 

                      Щоб усіх вас привітати 

                      З нашим спільним добрим святом. 

2-й випускник 

                     Щоб подякувати щиро, 

                     Побажати щастя й миру, 

                     Про свою любов сказати, 

                     Гарну пісню заспівати. 

 

На мелодію пісні “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались” 

випускники співають. 

                               В дворі весни буяння, і музика прощання 

Тебе випроводжає сьогодні в дальню путь. 

                               Улюблений учитель тобі тихенько скаже: 

                               “Ти кращого зі школи ніколи не забудь!” 

   

                                І радість, і кохання, і посмішка, і сльози, 

І батьківські тривоги, й учительські слова. 

В цей час тебе чекають, і всі тобі бажають 

                                Успішної дороги, любові і добра.  

 

3-й випускник 

                     Пролітають так швидко літа. 

                     За плечима аж дев’ять років. 

                     Закінчилась пора золота, 

                     А в доросле життя – кілька кроків. 

4-й випускник 

                     Позаду залишилися уроки, 

                     Щоденники, екзамени, дзвінки. 

                     Ми були разом цілих дев’ять років! 

                      Усе скінчилось. Ми – випускники! 

5-й випускник 

                     І радісне, й сумне сьогодні свято: 

                     Ми школу залишаєм назавжди. 

                     Отримали в ній знань дуже багато 
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                     І впевнено підемо до мети. 

6-й випускник 

                     Дев’ять років ви мучились з нами, 

                     Старалися в люди нас провести. 

                     Зараз для нас ви татусі й мами. 

                     Ми вдячні безмежно, та треба іти.  

7-й випускник 

                     Схиливши голову, прошу: 

                     Пробачте все, що ми робили. 

                     Я завжди вам допоможу, 

                     Аби ви тільки захотіли. 

8-й випускник 

                     Ми учитися ніяк не хотіли, 

                     І з уроків тікали не раз. 

                     Жаль, що пізно вину зрозуміли. 

                      

                     І пробачення просим у вас. 

9-й випускник 

                     Ви для нас так багато зробили: 

                     Дарували знання, вільний час, 

                     І так старанно жити учили. 

                     Пам’ятати ми будемо вас. 

10-й випускник 

                     Я пробачення у вас хочу попросити 

                     За невдалий жарт, за зламаний стілець, 

                     За прогули, за розбиті квіти. 

                     Нашим пустощам прийшов уже кінець. 

11-й випускник 

                     А я пам’ятатиму завжди всіх вас: 

                     Учительку першу, уроки, 

                     Екзамен, комісії, світлий свій клас, 

                     Що рідними стали за роки. 

12-й випускник 

                     Наші рідні вчителі! 

                     Й працівники шкільні усі! 

                     Ми кажем нині всім спасибі, 



 

9 

 

9 

                     Що підняли, зростили нас, 

                     І просто всіх учили жити, 

                     І хвилювалися весь час! 

13-й випускник 

                     Бажаєм щастя і удачі, 

                     Та ще здоров’я зичим вам! 

                     Натхнення, радості, терпіння 

                     Усім шкільним працівникам!  

14-й випускник 

                     Щоб ви ніколи не хворіли, 

                     Роботу щиро щоб любили! 

                       Щоб дачу мали і квартиру, 

                       Щоб в мирі і достатку жили! 

15-й випускник 

                       Щоб мали грошей ви багато, 

                       Щодня щоб їли шоколад! 

                       І щоб на вас із неба падав 

                       Любові й щастя зорепад! 

16-й випускник 

                       Школо! Рідна альма-матер! 

                       Славимо тебе в піснях! 

                       Хай твій дзвін завжди лунає  

                       В наших збуджених серцях! 

 

Випускники виконують “Прощальную песню”. 

 

1. Мы будем помнить школьные экзамены, 

Всё то, о чём с тобой мечтали, – сбудется. 

Лишь детство мы вернуть не сможем заново, 

Как первый вальс, оно не позабудется. / 2р. 

2. Нам больше не сидеть за партой узенькой, 

         Поэтому чуть-чуть мы опечалены. 

Звонок печальный в нас звучит, как музыка, 

Как те слова, последние, прощальные. / 2р. 

3. А в классе строчки классиков заветные 

Другим ученикам уже досказывать, 
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Должны мы теорему жизни вечную 

Судьбой своей самим себе досказывать. / 2р. 

4. Мы будем помнить школьные экзамены, 

Всё то, о чём с тобой мечтали, – сбудется. 

Лишь детство мы вернуть не сможем заново, 

Как первый вальс, оно не позабудется. / 2р. 

 

Випускниця. Коли ми вперше прийшли до школи, то ввійшли в казковий 

“Палац знань”, яким керує чуйна, справедлива королева – Кацалап Ніна 

Петрівна. Але що то за королева, у якої немає корони. Тому сьогодні, Ніно 

Петрівно, дозвольте Вам подарувати ось цю корону, і хоча вона не з золота і на 

ній немає дорогих каменів, але ними послужать наші очі, що випромінюють  

тепло наших сердець, в яких Ви запалили любов до праці, до людей. Повірте, 

що все це зроблено від чистого серця. Спасибі Вам за все! 

Випускник 

                       За вашу мужність і терпіння 

                        І за порядок в управлінні, 

                        За найсумліннішу роботу 

                        Прийміть цю скромну нагороду. 

 

Випускники вручають директорці символічну корону, подарунок та квіти. 

 

Випускниця. Шановна _______________________________________________! 

       До цього часу ви нагороджували нас грамотами та подарунками за наші  

досягнення, а сьогодні дозвольте вручити вам і всім нашим учителям грамоти 

учнівських симпатій. 

Випускник.  Любі вчителі! Ви зорями зійшли з небес і сяєте на нашому шляху 

щодня, щохвилини. Ви заслуговуєте на найвищі нагороди. Ми хочемо 

подарувати вам свою любов, вдячність і ці грамоти наших учнівських симпатій. 

 

Звучить музика Р. Паулса “Метелики на снігу”. Випускники вручають 

працівникам школи “Грамоти учнівських симпатій”. 

 

 ( 1. ___________________________________(директору школи) – за душевне 

багатство і     оптимізм. 
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2. ____________________________________________(заступнику директора 

школи, вчителеві української мови та літератури) – за материнську 

турботу і ласку. 

3. ____________________________________________(вихователеві дитячого 

садка) – за материнську турботу і ласку. 

4. ___________________________________________(першій вчительці) – за 

доброту і щедрість душі. 

5. _________________________________________(класному керівникові, 

вчителю зарубіжної літератури, художньої культури) – за вимогливість і 

принциповість. 

6. ___________________________________________(вчителю англійської 

мови) – за повагу до учнів і любов до прекрасного. 

7. _________________________________________(вчителю математики, 

фізики, інформатики) – за професійну майстерність. 

8. __________________________________________(вчителю біології, 

географії, основ здоров’я) – за привабливість і багатий внутрішній світ. 

9. _____________________________________(вчителю хімії) – за 

дотепність і вміння зацікавити. 

10. _________________________________________(вчителю історії та 

правознавства) – за розсудливість, витримку й дипломатичність. 

11. _________________________________________(вчителю фізичної 

культури) – за розуміння дитячої душі. 

12. __________________________________________(вчителю музичного 

мистецтва) – за фанатичну любов до предмету. 

13. __________________________________________(вчителю образотворчого 

мистецтва, трудового навчання, креслення, бібліотекарю) – за 

нестандартне вирішення 

        проблем. 

14. _________________________________________(соціальному педагогу) – 

за тактовність і теплі стосунки з учнями. 

15. ______________________________________(кухареві) – за смачні обіди, 

душевну теплоту і людську досконалість. 

16. _______________________________________(технічному працівникові) – 

за життєву мудрість і м’який гумор. 

17. ____________________________________(медичному працівникові) – за 

творчий неспокій і романтику душі. 
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Класний керівник. Дорогі мої учні 9-го класу! Не тільки ви – випускники у 

нашій школі в цьому році. Ними стали і учні 4-го класу, тому що вони 

закінчили навчання у початковій школі. І вони хочуть вас сьогодні привітати. 

 

Виступ учнів 4-го класу. 

 

Ведуча. Боженко Антоніна усім присутнім дарує пісню, яка має назву “Міс”. 

 

Ведуча. Якщо є щось святе на землі, то це батько й мати. Дев’ять років тому 

вони привели вас вперше до школи, даючи настанову: “Вчися, синочку! Вчися, 

донечко!”  

Звернення випускників до батьків 

1-й випускник. Ці поетичні рядки ми присвячуємо вам, наші любі батьки!  

2-й випускник 

                     Ми до батьків сказати хочем слово 

                     

                     І привітати радо, від душі, 

                     Подарувати пісню вам чудову, 

                     Найкращі прочитати вам вірші. 

3-й випускник 

                     Бо без батьків, чого ми в світі варті, 

                     Без маминої ласки і тепла, 

                     Без батьківської строгості і жарту, 

                     Без нашого родинного житла? 

4-й випускник 

                     Вони ж нас, як пташок, в гнізді зростили, 

                      Давали дітям раду, як могли, 

                     У наших душах сонце засвітили. 

                     І крила для польоту нам дали. 

5-й випускник 

                     Батькам спасибі скажем нині 

                     В подяку від доньки і сина. 

                     Ви нас ростили і любили, 

                     Із нами ви уроки вчили. 

6-й випускник 
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                     Ви вболівали всі за нас, 

                     Ішли із нами з класу в клас. 

                     Багато ви доклали сили, 

                     Щоб ми школу закінчили, 

                     Щоб, мов пташата легкокрилі, 

                     Життя і небо підкорили. 

7-й випускник. Рідні наші, припадаємо до ваших колін за життя і за ваші  

турботи! Любі наші, доземний уклін вам! 

 

Всі випускники вклоняються батькам. 

 

Ведуча. А зараз у виконанні учениці 9 класу Власенко Яни прозвучить пісня 

“Мамин оберіг”. 

 

Пісня. 

 

Ведуча 

                      Слово батьківське здавна цінується, 

                      Має велику вагу у родині. 

                      Час настає – і мусять давати 

                      Батьки пораду дорослій дитині. 

 

 

Виступ батьків випускників 

Звучить музика. Батьки виносять хліб-сіль. 

Мати 

                      Нехай радіють ниви колоскові,  

                      В житті хай будуть злагода і мир. 

                      На чистому, як сонце, рушникові 

                      Дозвольте вам піднести хліб і сіль. 

 

Батьки вручають випускникам хліб-сіль. 

 

Батько. Прийміть від нас цей хліб святий, як символ життя й достатку. 

Пронесіть його з гідністю через життя, щоб вами пишалися мама й тато. 

Мати 
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                     Дев’ятий клас, наші хлопці й дівчата! 

                     Щоб були ви щасливі, щоб були ви багаті, 

                     Ми згадаємо силу стародавніх традицій 

                     Обсипати на щастя ярим зерном пшениці. 

 

Батьки обсипають випускників пшеницею. Мати при цьому промовляє: 

“На щастя, на здоров’я, на розум, на світлу долю, на родинне благополуччя!” 

 

Ведучий 

                     О прекрасна, неповторна мить! 

                      

                     Ви, батьки, до дітей своїх підійдіть, 

                     Поцілуйте їх, обійміть, привітайте, 

                     Успіхів, долі і щастя ви їм побажайте. 

Ведуча 

                    Той рушник, заквітчаний півнями, 

                    Щоб від зла й біди оберігав, 

                    Давав наснагу і повів з піснями, 

                    До рідної світлиці повертав. 

 

Звучить пісня “Батьки мої ”. Батьки вручають дітям вишивані рушники, 

кажуть один одному найтепліші слова. Батьки танцюють зі своїми дітьми. 

 

Ведучий 

                    Ви, діти, до пояса рідним вклоніться –  

                    Так завжди робити годиться! 

                    Хто вміє батька-матір шанувати, 

                    Тому в добрі та щасті вік свій вікувати. 

 

Класний керівник. З давніх-давен у нашого народу був гарний звичай 

справляти обжинки. Сьогодні такі обжинки справляють батьки випускників, в 

яких найменша дитина закінчує школу. Так вже сталося, що це батьки всіх 

сьогоднішніх випускників. Прошу всіх мам моїх випускників вийти на сцену. 
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Мами випускників виходять на сцену. Класний керівник випускників одягає 

мамам на голову вінки із барвінку, любистку, чебрецю.  

 

Ведучий. Нехай ці барвінкові вінки будуть вінцем вашої праці! І не дивуйтесь, 

що вінки ці зелені, адже й діти ваші такі ж молоді та зелені, як цей нев’янучий 

барвінок. 

 

Ведуча. Дорогі випускники, майже всі ви є вихованцями театрального гуртка 

“Крок у майбутнє”. І сьогодні керівник гуртка Зеленський Олександр 

Федорович хоче привітати вас і вручити вам свідоцтва  про закінчення 

навчання у театральному гуртку. 

 

Виступ керівника театрального гуртка “Крок у майбутнє”, вручення свідоцтв 

випускникам. Звучить “Туш”. 

 

Голос за кулісами. Увага! Увага! Прохання до всіх депутатів Верховної Ради 

випускників – зібратися у сесійній залі. 

 

Із глядацької зали на сцену за куліси виходять вихованці театрального гуртка 

“Аншлаг”. 

 

Ведуча. В ефірі чергова передача “Щоденник Верховної Ради випускників”. 

Ведучий. Телекамери нашого шкільного телебачення встановлені в сесійній 

залі Верховної Ради випускників. 

Ведуча. Сьогодні там приймається “Закон про випускника” Глушківського 

НВО “ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок”. 

Ведучий. Всі дуже схвильовані, адже над цим законом випускникам довелося 

працювати цілих дев’ять років. 

Ведуча. Включаємо пряму трансляцію із сесійної зали. 

 

Звучить мелодія із вистави “Джонні – вождь червоношкірих”. 

Сцена швидко переобладнується в сесійну залу: трибуна, мікрофон, стільці, 7 

випускників. 

 

Сценка “Засідання Верховної Ради випускників” 
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Спікер. Я вас вітаю, шановне товариство! Продовжуємо свою роботу. Сьогодні 

ми нарешті повинні прийняти “Закон про випускника”. 

   Чи, може, хто “проти”? Немає? От і добре. 

      Слово має депутат Непийпиво. 

 

Депутат Непийпиво: 

Розділ І. Загальні засади. 

Стаття 1А. Випускник однині стає самостійним, ні від кого не залежним, 

вільним і суверенним. 

Стаття 2А. Суверенітет випускника поширюється на всю його територію. 

Стаття 3А. Випускник є ЛЮДИНА! 

Стаття 4А. Основним символом випускника є свідоцтво про базову освіту. 

Столиця випускників – навчально-виховне об’єднання “Загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів – дитячий садок” у селі Глушки. У мене все!  

 

Спікер. Дякуємо! Слово має депутат Наталя Вітренко. 

 

Депутат Вітренко:  

Розділ ІІ. Права, свободи й обов’язки випускника. 

Стаття 5А. Ніхто не може втручатися в особисте життя випускника, окрім 

батьків, учителів та громадськості. 

Стаття 6А. Випускник зобов’язаний до кінця днів своїх вітатися з учителями. 

Стаття 7А. Кожен випускник повинен неухильно дотримуватися даного закону. 

 

Спікер. Досить, пані Вітренко. 

             Я просив швидше (показує на годинник).  

 У нас мало часу. 

              Слово має пан Ляшко. 

 

Депутат Ляшко:  

Розділ ІІІ. Права, свободи та обов’язки батьків випускника. 

Стаття 8А. Батьки є гарантом майбутнього навчання випускника, здобуття ним 

професії. 

Стаття 9А. Батьки випускника: 

 забезпечують його вступ до навчальних закладів; 
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 щотижня забезпечують випускника продовольчою сумкою та грошовими 

преміями; 

 гарантують складання екзаменаційних сесій. 

Стаття 10А. Батьки випускника можуть передавати свої повноваження щодо 

випускника допоміжним органам – дідові та бабі. Повноваження батьків 

випускника не припиняються ДОВІЧНО! Все! 

 

Спікер.Молодець! Депутат Ляшко добре попрацював зі своєю партією “Гуляй 

Вася” над законом. 

   І останній, четвертий розділ. Прикінцеві положення. 

   Прошу до слова пані Інну Богословську. 

 

Депутат Богословська: 

Стаття 11А. Основний закон випускника набуває чинності з моменту вручення 

свідоцтва про базову освіту. 

Стаття 12А. День вручення свідоцтва є найбільшим святом у житті випускника і 

відзначається щорічно. 

 

Депутати: “Ура! Ще одне свято в календарі!”. Один із депутатів побіг по  

залу. 

 

Спікер. Я прошу тиші в залі.  

  Депутат Заєць, не плигайте по залу. Сядьте або присядьте. 

  Отже, переходимо до голосування. 

   

Один із депутатів піднімає руку, показуючи депутатам, що потрібно 

голосувати. 

 

Спікер. Пане Чечетов, ви не в консерваторії, а ми – не оркестр. Не диригуйте. 

  Отже, панове, зосередьтесь! Вдумайтесь! І натисніть свої кнопочки. Хто “за”? 

 

Звучать позивні системи “Рада”. 

На сцені з’являється дівчина з табличкою “Всі!” 

 

Всі депутати встають, радіють, стрибають, обнімаються. 
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Ведучий. Закон про випускника буде опубліковано в багатотиражній 

популярній газеті “Шкільний дзвінок”. 

 

Гуртківці виходять на авансцену, виконують пісню “Бажаєм щастя і добра”, 

вклоняються. 

Звучить мелодія із вистави “Джонні – вождь червоношкірих”. 

Гуртківці прибирають зі сцени реквізит та декорації. 

 

Ведуча. Власенко Яна виконає пісню “Останній дзвоник”. 

 

Пісня. 

 

Ведуча 

                      Щаслива і хвилююча хвилина –  

                      В життя доросле ваш найперший старт! 

                      Нехай воно у кожного складеться 

                      З досягнень, з перемог, з хороших дат! 

Ведучий 

                      Пролине цей день і настане новий, 

                      Незвідані шляхи чекають скоро вас. 

                      Та поки що хай музика лунає, 

                      І всіх кружляє легкокрилий вальс! 

Ведуча 

                      У вальсі попливуть і небо, й сонце, 

                       І весь навколишній прекрасний світ. 

                       Казкові звуки і вологі очі 

                       Ми не забудем за багато літ. 

 

Ведучий. А зараз на радісних крилах закружляє вас шкільний випускний вальс. 

 

Лунає вальс. Випускники танцюють. 

 

Ведуча. Усі ми, звичайно, дуже любимо своїх рідних, а особливо бабусь. У 

виконанні учениці 7 класу Боженко Анастасії послухайте пісню, яку вона дарує 

своїй бабусі та всім присутнім. А пісня так і називається – “Бабуся”. 
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Пісня. 

 

Через глядацьку залу до сцени йде  вихованець театрального гуртка “Аншлаг”, 

який виконує роль Стецька. Він співає:  

                                                   

                                                   

                                                  Гуляв я три роки,  

та й не знав я мороки  

                                                  аж до цеї пори.  

                                                  Зваблива дівчина  

                                                  не хоче любити,  

   ой, як важко любить… 

 

Монолог Стецька на випускному вечорі. 

                                               Як мені все надоїло! 

                                               І язик вам не болить! 

                                               І кому яке з вас діло, 

                                              Як я буду далі жить? 

                                               І кричать на всі заставки: 

                                               “Добивайтеся, летіть!” 

  Я не встану вдома з лавки,  

                                               Буду їсти і сидіть. 

    Хай летять, куди хто хоче, 

А хоч повзають, як рак. 

 А Стецько поспав охоче, 

                                                Бо Стецько вам – не дурак! 

       Ось свідоцтво мені вручать, 

                                                І освіта в мене є. 

       Хватить, вже мене навчили. 

                                                Знаю я тепер своє! 

     Розум щоб не розтрусити, 

                                                Сяду нишком на печі. 

Буду спати, буду пити., 

                                                Буду їсти калачі. 

                                                 А як сили наберуся, 
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Відпочину від тих слів. 

Може, навіть оженюся, 

Бо ще зараз не дозрів. 

 І візьму собі дружину, 

     Щоб варила борщ, супи. 

      Не дурний я гнути спину, 

         Вам Стецько – не для сапи. 

     В мене ж все-таки освіта, 

                                                  Хоча й базова, та є. 

    Хочу ще побачить світа, 

                                                  А у батька гроші є. 

Географію, природу  

                                                   треба знати,  – хтось верзе. 

         Мене батько й на підводі 

                                                    До базару довезе! 

      Ну а там з усього світу 

    І для тіла, й для душі. 

             Нащо вам, дурним, освіта? 

                                                    Нащо голову сушить? 

     От я зовсім не журюся 

                                                     І нічого не боюсь. 

        От від’їмся, одісплюся, 

    І, напевно, оженюся. 

                                                     Як то добре, що вже школу 

             Накінець скінчили в строк. 

            Батька більше вже ніколи 

       Не вестимуть на урок. 

                                                     І не будуть мати бити, 

      Що не хочу я читать.         

       Буду я спокійно жити. 

      До обіду буду спать. 

        Ну, а ви собі дерзайте 

       І працюйте, і творіть. 

              Жили, нерви надривайте. 

    І летіть собі, летіть. 

             Я ж не хочу того й знати. 
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     Тоже – мову завели! 

            Он мене вже кличе мати. 

         Може, жінку привели? 

               А можливо, кличуть їсти? 

          Я вже знову зголоднів. 

                  Ой, скоріш до столу б сісти, 

       От би я вже попоїв… 

 

Стецько дістає з-за пояса велику ложку, розмахує нею. Звучить пісня “Із 

сиром пироги”. Стецько йде через залу до виходу. 

І  

Ведуча. Все в цьому світі має свій початок і своє закінчення. На жаль, спливає і 

шкільна юність наших випускників. А з дитинством доведеться розпрощатися 

назавжди. 

Ведучий 

                    Ну от і все. 

                    Останній день і мить. 

                    Остання зустріч, погляди зріднілі. 

                    Душа болить, сльоза в очах тремтить. 

                    Учнівські роки в вирій відлетіли. 

                    Стараюся згорнути у клубок 

                    Щасливі зими, осені і весни, 

                     

                    А в підсумок – останній наш урок, 

                    Що ластівки із вирію принесли. 

Ведуча 

                   Ну от і все. Це та остання мить, 

                   Яку ніхто у гості не чекає. 

                   До нас вона розлукою спішить, 

                   І нас усіх сьогодні розлучає. 

 

Ведучий виконує пісню “Давайте негромко”. 

Вдуча. Ось і підходить наше свято до фіналу. І зараз, коли прозвучить фінальна 

пісня, ще є час освідчитись у коханні, бо школа – це не тільки навчання, це і  

перша любов.  
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Випускники виконують фінальну пісню випускного вечора на мелодію пісні  

“Вальс расставания”. 

 

1. Чуєш, далекі вже дують вітри. 

Шкільні роки так швиденько пройшли. 

Крутиться, крутиться безліч думок, 

Крутиться рідної школи вальсок. 

Рідної школи, рідної школи вальсок. 

2. Ми школу покинем – настала пора, 

Путівку в життя вона всім нам дала. 

         Спасибі, – ми скажем своїм вчителям, 

Спасибі батькам і спасибі всім вам. 

Спасибі, спасибі, спасибі, спасибі всім вам. 

3. Ти по планеті, пройшовши свій путь, 

В дальньому краї це все не забудь: 

Наше село й біля школи садок, 

Цей мелодійний і ніжний вальсок, 

Цей мелодійний, цей мелодійний вальсок. 

4. Волосся у вальсі злетіло з чола, 

Музика ця, ніби наше життя. 

В майбутньому скроні покриє сніжок, 

А в серці хай лине все цей же вальсок. 

Юності нашої, юності тихий вальсок. 

 

Ведуча. На цьому урочисте свято з нагоди вручення випускникам свідоцтв про 

базову освіту оголошується закритим. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Ведуча 

                А зараз ви – хрещені, рідні, друзі, підійдіть, привітайте. 

                Щасливої долі нашим випускникам побажайте! 

 

Ведучий. За доброю традицією випускників вітають хрещені, рідні та друзі. 

 

Звучить пісня “Прощавай, рідна школа моя!” Привітання випускникам. 
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