Звучать позивні свята. Виходять ведучі.
ВЕДУЧИЙ: Доброго дня, шановна родина Ужгородського вищого професійного
училища торгівлі та технологій харчування!
ВЕДУЧА: Ні, ми не помилилися, сказавши саме так, бо вважаємо, що сьогоднішнє
свято - це свято великої нашої родини. Цей день – 1 вересня, ясним осіннім променем
запрошує усіх Нас на навчання до училища.
ВЕДУЧИЙ: Закінчилось ще одне сповнене радості і відпочинку літо. Хоч як не жаль
розлучатися з веселою порою, я переконаний, що кожен з вас чекав початку навчання.
ВЕДУЧА: Адже цей знаменний день дарує нові зустрічі старим друзям, відкриває
нові шляхи і народжує нові мрії та нові події.
ВЕДУЧИЙ: А ще у цей день вливається до нашої дружньої родини нове поповнення –
180 першокурсників, які у найближчий час здобуватимуть робітничі професії кухарівкондитерів, продавців, офіціантів та барменів.
ВЕДУЧА: Між іншим цікавий та унікальний факт: у новому 2012-2013 навчальному
році до училища вступило 90 хлопців та 90 дівчат. Тож нехай запам'ятається їм на все
життя цей день 1-го вересня - день початку нового й незвіданого.
ВЕДУЧИЙ:

Вельмишановні

присутні!

Урочистості

з

нагоди

нашого

свята

оголошуються відкритими. Рівняння на Державний прапор України.
Звучить Державний Гімн.
ВЕДУЧА: Приємно бачити сьогодні на подвір’ї нашого училища поважних гостей,
батьків, рідних, друзів, адже приводом для нашого зібрання є особливий день,

наповнений посмішками юнаків та дівчат, різнобарвними квітами і веселою піснею
училищного дзвоника.

ВЕДУЧИЙ: Гостей дорогих ми вітаємо щиро,

Стрічаємо з хлібом, любов'ю і миром
Під звуки музики виходять учениці в укр. костюмах з хлібиною на рушнику та
квітами. Вклоняються – директору В.Й. Кощаку, квіти - гостям.
ВЕДУЧА: Радість нашого родинного дійства розділяють шановні гості:
1. Голова обласної організації профспілок працівників і підприємців торгівлі,
громадського харчування та послуг.
2. Методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти.
3. Настоятель церкви.
ВЕДУЧИЙ: Для

привітання

першокурсників

та

присутніх

на

святі

гостей

запрошується директор училища.
Виступ директора училища.
ВЕДУЧА: Знову вересень ступив на наш поріг,

Святкує свято вся наша країна,
Своє майбутнє, зміну молоду
Благословляє нині Україна!
Шановні викладачі, учні, гості. Для вас лунає пісня «Україна» у виконанні
_________________________________________________________________________
ВЕДУЧИЙ: Слово для привітання надається нашій гості – Голові обласної організації
профспілок працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг.
Виступ Сваричевської Г.І.
ВЕДУЧИЙ: Шановні присутні, учениця групи дарує Вам віршовані рядки «Люблю
тебе - Вітчизно».

Звучить вірш
ВЕДУЧА: Сьогодні на нашому святі присутня представниця Навчально-методичного
центру

професійно-технічної

освіти

в

Закарпатській

області,

методист

___________________________________________________ . Будь ласка, Вам слово.
Виступ НМЦ ПТО
ВЕДУЧА: Цього року на навчання до нашого училища вступила справді талановита
молодь. І ще раз у підтвердження цього учениці груп першого курсу виконають пісню.
Звучить пісня
ВЕДУЧИЙ: Шановні першокурсники! Від імені учнів другого курсу дозвольте
передати вам естафету знань. Ми щиро віримо, що вогонь бажання здобути якісну
робітничу професію запалить у вас невичерпну енергію, прагнення оволодіти
знаннями, берегти і примножувати традиції училища. Бажаємо успіхів у навчанні,
здійснення мрій і задумів. Естафету передаємо спокійно, бо віримо, що ви - надійна
зміна. Нехай успішним буде старт для вас. Творіть, дерзайте, друзі! В добрий час!
ВЕДУЧА: Ми щиро вдячні вам за напутні слова і для проголошення урочистої
присяги першокурсника запрошуються представники груп:
1. кухар-кондитер – .
2. продавець прод-пром товарів – .
3. офіціант-бармен – .
Один зачитує, решта разом повторюють «ПРИСЯГАЄМО»
Ми, учні третього тисячоліття, вступаючи до Ужгородського вищого професійного училища торгівлі
та технологій харчування і глибоко усвідомлюючи свою відповідальність перед майбутнім
нашого суспільства, перед своїм народом та державою урочисто присягаємо!
ПРИСЯГАЄМО! (усі разом)
Сумлінно виконувати свій головний обов'язок — старанно навчатися. Оволодівати
обраною професією для того, щоб пізніше застосувати свої знання та вміння на користь і славу свого
народу і країни.
ПРИСЯГАЄМО! (усі разом)
Виявляти сумління, старанність і творчий підхід до обраної професії. Постійно працювати над
підвищенням свого професійного рівня.
ПРИСЯГАЄМО! (усі разом)

Поважати батьків, викладачів та наставників, шанувати історію своєї Батьківщини і невтомно
працювати для її процвітання.
ПРИСЯГАЄМО! (усі разом)
Бути взірцем людини третього тисячоліття: наполегливим, справедливим, чесним, добрим, гідним
звання учня училища, справжнім патріотом свого народу та держави.
ПРИСЯГАЄМО! (усі разом)
І куди б не закинула нас доля, залишатися вірними традиціям і тій
науці життя, яку отримаємо у Вищому професійному училищі торгівлі та технологій харчування
ПРИСЯГАЄМО! (усі разом)
ПРИСЯГАЄМО! (усі разом)
ПРИСЯГАЄМО! (усі разом)

ВЕДУЧА: Учень групи дарує Вам музичну композицію «______________________»
ВЕДУЧИЙ: Для привітання та освячення першокурсників запрошується
Виступ та посвячення
ВЕДУЧА: Що ж. На цьому урочиста лінійка, присвячена Дню Знань в Ужгородському
вищому професійному училищі торгівлі та технологій харчування, оголошується
закритою.
ВЕДУЧИЙ: Ми вдячні всім, хто завітав сьогодні до нас на свято. І на завершення –
вже традиційний перший дзвінок.
Звучить дзвоник. Звучить заключна мелодія.

