CEREMONIAŁ
PRZEDSZKOLA NR 5 IM. CALINECZKI
W GRYFINIE

Ceremoniał jest wewnętrzprzedszkolnym zbiorem ustanowionych i obowiązujących
w Przedszkolu Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie norm zachowania się dzieci, nauczycieli
i rodziców uczestniczących w uroczystościach okolicznościowych, państwowych,
patriotycznych i religijnych organizowanych w przedszkolu.
Ceremoniał przedszkolny jest istotnym elementem obrzędowości placówki,
nawiązującej do wychowania w duchu tradycji rodzinnych i poszanowania ojczyzny.
Nasze Przedszkole ma Patrona „Calineczkę”,
Dzień Patrona ustalony jest na 1 czerwca
Nasze Przedszkole posiada LOGO.
Logo przedszkola prezentowane jest:
- na budynku przedszkola
 w holu głównym,
 na dokumentach przedszkolnych,
 na zaproszeniach i dyplomach,
 na witrynie internetowej przedszkola,
 podczas uroczystości wewnętrznych w przedszkolu zewnętrznych, których
uczestniczą nasi wychowankowie,
 przedszkole posiada koszulki z logo, które są wykorzystywane podczas
uroczystości zewnętrznych i wyjazdów dzieci.
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Przedszkole posiada hymn.

Hymn Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie
Każdy w życiu ma swoje miejsce
dorośli oraz dzieci.
My chodzimy tu do przedszkola,
gdzie co dzień słońce świeci.

Wielkie mamy serca choć niewiele mamy lat,
my będziemy kiedyś zmieniać świat.
Wielkie mamy serca choć niewiele mamy lat,
dzieci z „Piątki” będą kiedyś zmieniać świat.

Razem z nami mieszka w przedszkolu
maleńka Calineczka.
Jest odważna i bardzo dzielna,
choć mniejsza od ziarneczka.

Wielkie mamy serca choć niewiele mamy lat,
my będziemy kiedyś zmieniać świat.
Wielkie mamy serca choć niewiele mamy lat,
dzieci z „Piątki” będą kiedyś zmieniać świat.
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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 lokalne. Przedszkole posiada „Harmonogram Spotkań
i Uroczystości”, który jest zawsze do 15 września
każdego roku opracowywany i eksponowany w gablocie „Współpracy z Rodzicami”
oraz na stronie internetowej przedszkola.
Wszystkie zaplanowane uroczystości i spotkania przebiegają na podstawie
scenariusza. Za organizację i przebieg poszczególnych uroczystości odpowiada
nauczyciel,

który

przeprowadza

uroczystość

i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem i

zgodnie

z

przygotowanym

uroczystości wynikającym

z „Harmonogramu Uroczystości i Spotkań w Przedszkolu”. Ceremoniał nie określa
wszystkich elementów poszczególnych uroczystości; uzależnione są one od
charakteru spotkania lub uroczystości. Niektóre z nich występują w mniej
oficjalnej formie.
❖ UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE
PASOWNIE NA PRZEDSZKOLAKA
Uroczystość przygotowywana jest przez nauczycielki i dzieci danej grupy i ma
charakter okolicznościowy. Sam moment pasowania jest poprzedzony częścią
artystyczną prezentującą zdobyte przez dzieci umiejętności. Mogą być również
zaangażowani rodzice. Kulminacyjny moment pasowania jest bardziej oficjalny i panuje
podniosła atmosfera. Dzieci wysłuchują „roty” ślubowania odczytywanej przez
Nauczycielki lub „Calineczkę” - patrona przedszkola, na zakończenie powtarzają
„Ślubuję”. Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na przedszkolaka. Dzieci kolejno
wchodzą na podwyższenie, „Calineczka” kładąc ołówek na prawym ramieniu dziecka
mówi: „Pasuję Cię na Przedszkolaka … ” – i następnie Dyrektor składa gratulacje.
Każde dziecko otrzymuje pamiątkę pasowania, której forma ustalona jest
podczas zebrania z rodzicami.
POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA
Uroczystość ta przygotowywana jest przez dzieci z grup najstarszych, kończących
edukację przedszkolną. Uroczystość składa się z:
 części oficjalnej: występy artystyczne, przedstawienie itp. wystąpienia
Dyrektora (pożegnanie dzieci, wręczenie dyplomów i pamiątek oraz podziękowań
dla rodziców),
 części nieoficjalnej – poczęstunek dla dzieci i zaproszonych gości.
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❖ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
Przedszkole

jest

instytucją

państwową,

kształcącą

i

wychowującą

zgodnie

z tradycjami narodu polskiego. W związku z tym na terenie przedszkola obowiązują
określone zachowania dotyczące symboli narodowych i organizacji uroczystości
o charakterze patriotycznym.
❖ Przedszkole zapoznaje dzieci z historią, tradycjami naszego państwa jego
symbolami i historią i znaczeniem tych symboli.
❖ Przedszkole uczy szacunku do symboli narodowych: godła, hymnu i flagi
państwowej.
❖ Godło państwowe umieszczone jest w każdej sali zajęć, w holu przedszkola
i w gabinecie Dyrektora.
❖ Budynek

przedszkola

okolicznościowych

i

dekorowany
świąt

jest

państwowych.

flagą

podczas

Flaga

uroczystości

eksponowana

jest

w widocznym miejscu i nie dotyka podłoża. W przypadku ogłoszenia żałoby
narodowej flagę dekoruje się kirem.
❖ W przedszkolu organizowane są uroczystości, podczas których eksponuje się
symbole

narodowe

przebiegają

one

w

podniosłym

nastroju

i kształtują poszanowanie do symboli narodowych.
❖ Podczas odtwarzania hymnu państwowego uczestnicy uroczystości zachowują
postawę „baczność”.
❖ UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE „JASEŁKA”
W przedszkolu organizuje się uroczystości związane z tradycjami religijnymi,
w których biorą udział tylko chętne dzieci i zainteresowani pracownicy. Uroczystości
te przebiegają w podniosłym nastroju i kształtują poszanowanie praw i godności
każdego człowieka.
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