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Zakończenie roku, pożegnanie absolwentów
scenariusze imprez szkolnych z lat 1991-2013

zes t aw ien i e  b ib l i og ra f i czne  w  w yb orze
KSIĄŻKI

1. Bez  kapelusza  :  propozycje  imprez  dla  teatrzyku  szkolnego /  Wiesława  Machura.  -  Kielce  : 
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. – S. 64-71 : Niebieskie pożegnanie

2. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla klas 1-3 /  Józef Marek Śnie-
ciński. - Warszawa : "Żak", 1997. – S. 82-89 : Żegnaj szkoło

3. Moja rodzina, szkoła, ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły 
podstawowej / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1998. – S. 118-125 : Żegnaj szkoło

4. Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli / Józef Marek Śnieciński. 
- Warszawa : "Żak", 1996. – S. 66-70 : Lato i wakacje [dla dzieci młodszych]

5. Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli / Józef Marek Śnieciński. 
- Warszawa : "Żak", 1996. – S. 155-160 : Lato… lato… [dla dzieci starszych]

6. Muzy  na  scenie  :  inscenizacje,  montaże  poetycko-muzyczne,  operetki,  śpiewogry,  parodie, 
konkursy, imprezy dla szkół ponadgimnazjalnych / Elżbieta Gałczyńska, Eliza Ogorzała, Elżbieta 
Szczepańska. - Płock : "Korepetytor", 2002. – S. 17-22 : Bądź gotowy dziś do drogi

7. Muzy  na  scenie  :  inscenizacje,  montaże  poetycko-muzyczne,  operetki,  śpiewogry,  parodie, 
konkursy, imprezy dla szkół ponadgimnazjalnych / Elżbieta Gałczyńska, Eliza Ogorzała, Elżbieta 
Szczepańska. - Płock : "Korepetytor", 2002. – S. 40-45 : Człowieku dojrzały, stań się!

8. Muzy  na  scenie  :  inscenizacje,  montaże  poetycko-muzyczne,  operetki,  śpiewogry,  parodie, 
konkursy, imprezy dla szkół ponadgimnazjalnych / Elżbieta Gałczyńska, Eliza Ogorzała, Elżbieta 
Szczepańska. - Płock : "Korepetytor", 2002. – S. 23-31 : Szczęśliwej drogi, już czas

9. Muzy  na  scenie  :  inscenizacje,  montaże  poetycko-muzyczne,  operetki,  śpiewogry,  parodie, 
konkursy, imprezy dla szkół ponadgimnazjalnych / Elżbieta Gałczyńska, Eliza Ogorzała, Elżbieta 
Szczepańska. - Płock : "Korepetytor", 2002. – S. 32-39 : Z biegiem czasu

10. Nauczyłem się w przedszkolu ... : wiersze i inscenizacje dla dzieci / wybór i oprac. Stanisława 
Daraszkiewicz. - Białystok : "2N", 1993. – S. 89-90 : Pożegnanie przedszkola

11. Nie  ma  róży  bez  kolców  :  jednoaktówka  na  uroczystość  pożegnania  absolwentów  szkoły 
podstawowej /  Anna  Kocińska,  Lidia  Janus-Nasiadek  //  W:  Mały  teatr  -  wielkie  emocje  : 
scenariusze imprez szkolnych /  pod red.  Cecylii  Antosik.  -  Kielce :  Wydawnictwo Pedagogiczne 
ZNP, cop. 2004. – S. 101-104

12. Ożywić  słowo : [przedszkole i kl. I-III] / Elwira Drzał. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. – S. 69-71 : 
Myśliwy ; Woła nas lato : [wiersze]

13. Ożywić słowo : [przedszkole i kl. I-III] / Elwira Drzał. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. – S. 33-35 : 
Wakacje : [inscenizacja]

14. Pani na opak : (miniatury sceniczne) / Marzena Kwietniewska. - Kraków : "Impuls", 1996. – S. 65-69 : 
Już nauka się skończyła

15. Pani na opak : (miniatury sceniczne) / Marzena Kwietniewska. - Kraków : "Impuls", 1996. – S. 71-74 : 
Za chwilę wakacje

16. Pani na opak : (miniatury sceniczne) / Marzena Kwietniewska. - Kraków : "Impuls", 1996. – S. 59-63 : 
Żegnaj ósma klaso

17. Scenariusze imprez szkolnych / pod red. Barbary Blei. - Toruń : "Bea-Bleja", [1998]. – S. 70-73 : 
Pożegnanie klas ósmych

18. Słowa jak kwiaty / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1995. – S. 30-36 : Żegnaj szkoło
19. Teatr jest po to... / Agnieszka Borodejuk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2004. – 

S. 21-25 : Big Dziubuś : (kabaret na zakończenie roku kl. VI)



20. Teatr jest po to... / Agnieszka Borodejuk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2004. – 
S. 42-55 : Muminki przed podróżą : (kabaret z okazji ukończenia szkoły podstawowej)

21. Teatr jest po to... / Agnieszka Borodejuk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2004. – 
S. 26-41 :  Wioska Smerfów : (kabaret dla szkoły podstawowej lub gimnazjum na zakończenie 
roku szkolnego)

22. To już koniec, możemy iść… : scenariusz przedstawienia na zakończenie roku szkolnego [kl.I-
III] /  Dorota Pawlik // W: Mały teatr - wielkie emocje : scenariusze imprez szkolnych / podred. 
Cecylii Antosik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2004. – S.105-109

23. Uroczystości i obrzędy szkolne / Stefania Sobasz. - Kętrzyn : Stefania Sobasz, 2000. – S. 325-340 : 
Żegnaj szkoło

24. Uroczystości pełne radości : (dla kl. 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus. - Łódź : "Juka", 1994. 
- S. 145-150 : Do widzenia, szkoło!

25. Uroczystości szkolne : (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum/liceum. T. 2 / pod red. 
Barbary Bleja-Sosny.  -  Toruń :  "Bea-Bleja",  2003. – S.  196-202 :  Mini-koncert życzeń dla mi-
łośników szkoły : pożegnanie klasy maturalnej

26. Uroczystości szkolne :  (scenariusze inscenizacji,  teatr,  konkursy,  pantomima) w szkole pod-
stawowej I-VI. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003. – S. 160-164 : Jest 
już lato, co ty na to? : scenariusz na zakończenie roku szkolnego 0-III

27. Uroczystości szkolne :  (scenariusze inscenizacji,  teatr,  konkursy,  pantomima) w szkole pod-
stawowej I-VI. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003. – S. 172-175 : 
Niedokończona  lekcja  :  program  satyryczny  na  Dzień  Nauczyciela  lub  zakończenie  roku 
szkolnego

28. Uroczystości szkolne :  (scenariusze inscenizacji,  teatr,  konkursy,  pantomima) w szkole pod-
stawowej I-VI. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003. – S. 164-172 : Za 
mądrość, dobroć, przyjaźń, przywiązanie – dziękujemy! : scenariusz pożegnania absolwentów 
klas szóstych ze szkołą podstawową

29. Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III  / Krystyna Lenkiewicz. - Warszawa : Wydaw-
nictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Ale to już było, czyli pożegnanie klas szóstych : scenariusz montażu artystycznego / Anna Gor-
lewska, Ewa Grobelna-Łysy // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. 23

2. Bal gimnazjalny dla klas III : (scenariusz części artystycznej) /  Joanna Świderska // Wszystko 
dlaSzkoły. - 2009, nr 12, s. 24-26

3. Czarno na białym : [pożegnanie klas trzecich gimnazjum] / Robert Skorupa // Poradnik Bibliote-
karza. - 2006, nr 4, s. 38-40

4.  Do zobaczenia : scenariusz pożegnania uczniów klas VI / Bożena Flis // Biblioteka w Szkole. – 
2002, nr 3, s. 25-26

5. Duchy szkoły : przedstawienie : [pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej] / Urszula Ferdy-
nus // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 28–29

6. Happening na zakończenie roku szkolnego w szkole ponadpodstawowej / Anna Dobrowolska // 
Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 32

7. Itaka 1 : [scenariusz przyjęcia klas pierwszych w poczet gimnazjalistów lub rozpoczęcia/zakoń-
czenia roku szkolnego] / Barbara Mazur // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 25–26

8. Kabaret Starszych Uczniów / Elżbieta Osiak // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 5, s. 9
9. Klasy  ósme  żegnają  swoją  szkołę  :  scenariusz  imprezy  szkolnej /  Anna  Góra,  Magdalena 

Gralczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 5, s. 28-31
10. Koncert życzeń dla nauczycieli i miłośników szkoły : (scenariusz uroczystości zakończenia roku) 

/ Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 46-50
11. Kopciuszek : scenariusz inscenizacji  szkolnej na zakończenie klas IV szkół średnich /  Maria 

Szczygieł, Barbara Biegus // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 15-18
12. Między nami – uczniami a profesorami : scenariusz imprezy na zakończenie szkoły / Danuta 

Kuncewicz-Dygała // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 5, s. 26-27



13. Most : scenariusz zakończenia roku szkolnego klas trzecich gimnazjum / Wioletta Rafałowicz // 
Wychowawca. - 2011, nr 5, s. 28–29

14. Nic dwa razy się nie zdarza : montaż słowno-muzyczny na pożegnanie szkoły [podstawowej] / 
Anna Szablińska, Alicja Milewska // Doskonalenie Otwarte. - 2004, nr 2, s. 199–216

15. Nie ma zwolnienia od myślenia : pożegnanie szkoły / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole 
IV-VI. – 2001/2002, nr 3, s. 33-38

16. Niezwykła podróż : inscenizacja na pożegnanie roku szkolnego [szkoła podstawowa] / Alina 
Biskup // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 28-29

17. Ostatnia lekcja... : [wzór wystąpienia wychowawcy klasy maturalnej podczas uroczystości wrę-
czania świadectw dojrzałości] / Klemens Stróżyński // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 1, s. 50-51

18. Piosenka jest dobra na wszystko : scenariusz inscenizacji [na zakończenie roku szkolnego klas 
maturalnych lub ukończenia gimnazjum] / Katarzyna Słomka, Edyta Sosnówka, Agnieszka Wiś-
niewska. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 26–27 

19. Po ten kwiat paproci : scenariusz słowno-muzyczny [zakończenie roku w gimnazjum] / Barbara 
Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 32–33

20. Pora w rejs... patent absolwenta : (scenariusz na uroczystość zakończenia szkoły podstawowej) 
/ Monika Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 33-37

21. Pożegnanie absolwentów gimnazjum : montaż słowno-muzyczny pt. „Droga, którą idę”, „Już 
szmat drogi przebytej za nami” / Joanna Surma-Szpechar // Doskonalenie Otwarte. – 2002/2003, nr 
4, s. 195-216

22. Pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej / Jadwiga Jachowska-Stasiak // Biblioteka w Szkole. 
– 1995, nr 5, s. 17

23. Pożegnanie szkoły : inscenizacja [kl. I-III] / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak // Życie Szkoły. - 2012, 
nr 6, s. 40-41

24. Pożegnanie szkoły : program na zakończenie gimnazjum / Bernarda Skalska // Wychowawca. - 
2007, nr 6, s. 28-29

25. Pożegnanie szkoły : scenariusz uroczystości / Barbara Mida // Poradnik Bibliotekarza. – 1993, nr 3, 
s. 34-37

26. Pożegnanie uczniów klasy VIII / Lucyna Fryc // Biblioteka w Szkole. – 1996, nr 4, s. 16
27. Przypowieść wakacyjna z morałem : scenariusz / Ewa Wojtkowiak // Wszystko dla Szkoły. - 2002, 

nr 3, s. 18-20
28. Przystań na Ziemi : scenariusz teatralny np. na dzień otwarty lub zakończenie roku szkolnego 

[gimnazjum] / Małgorzata Wyjadłowska // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 29–31
29. Raduj  się  życiem  :  scenariusz  pożegnania  maturzystów /  Danuta  Grotowska-Wojtylak  // 

Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 26
30. Rady nie od parady : scenariusz zakończenia roku w przedszkolu / Selwana Barbara Szołek. – 

Bibliogr. // Wychowawca. - 2011, nr 5, s. 26-27
31. Rejs  dookoła  świata  :  scenariusz  dla  dzieci  5-,  6-letnich /  Małgorzata  Kozłowska,  Dorota 

Nieścior // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 86-87
32. Rocznik... : inscenizacja na zakończenie roku szkolnego dla klas III gimnazjum / Marta Żach // 

Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 5, 19-21
33. Rozstania, pożegnania... : pożegnanie maturzystów / Grażyna Śliwa // Wychowawca. – 2003, nr 

7/8, s. 29-30
34. Różne są rzeczy ukryte w króciutkim wyrazie żal : scenariusz pożegnania uczniów klasy VIII / 

Krystyna Barańska // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 5, s. 27-30
35. Scenariusz  pantomimy na zakończenie  roku szkolnego  w szkole  ponadgimnazjalnej /  Anna 

Krzyżanowska. – 2001, nr 4, s.29-31
36. Scenki kabaretowe z życia szkoły : „Żegnaj III klaso!" [szkoła podstawowa] / Anna Wolfram, 

Kamila Nowacka, Marzena Stec // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. 24
37. Szczęście - jakie twoje imię? : scenariusz na uroczystość ukończenia szkoły - gimnazjum lub li-

ceum / Elżbieta Maria Kozłowska // Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 42-43
38. Szkolny GIM...PRES : program artystyczny na zakończenie roku szkolnego lub Dzień Nauczy-

ciela / Wioletta Rafałowicz // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 7/8, s. 9-11
39. Szukam nauczyciela i mistrza : uroczystość pożegnania klas gimnazjalnych / Ewa Zalewska // 



Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 4, s. 17-19
40. Śpiewogra dziadowska dla maturzystów : [program o charakterze kabaretowym na studniówkę 

lub uroczystość pożegnania maturzystów] / Elżbieta Osiak // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 3, 
s. 18-19

41. Tak jak w szkole - nigdy potem ci nie będzie... : (scenariusz na zakończenie roku) / Urszula 
Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 36-41

42. To przywilej jest uczniowski! : scenariusz uroczystości na zakończenie nauki w gimnazjum / 
Władysława Czernik // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 25-26

43. Trędowaty, bo nie kochany : inscenizacja na zakończenie klasy ósmej /  Sławomir  Kapitan // 
Biblioteka w Szkole. – 1995, nr 5, s. 12-14

44. Trzecioklasistów portret własny : scenariusz uroczystości zakończenia gimnazjum / Krystyna 
Małecka // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 34-35

45. Trzy lata minęły jak jeden dzień... : (scenariusz uroczystości pożegnania maturzystów) / Danuta 
Rosiek // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/8, s. 32-36

46. W drogę : scenariusz  na zakończenie nauki w gimnazjum / Iwona Molin, Krystyna Raszka // Wy-
chowawca. – 2003, nr 6, s. 22-24

47. Wakacji nadszedł czas : scenariusz na zakończenie roku szkolnego w gimnazjum / Małgorzata 
Wyjadłowska // Wychowawca. - 2010, nr 6, s. 24-27

48. Wakacyjna podróż marzeń : pożegnanie starszaków /  Elżbieta Bednorz, Mirosława Frydecka, 
Katarzyna Waisman // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 41-43

49. Wielka sława to fakt [scenariusz inscenizacji dla gimnazjum] / Maria Deczewska, Jolanta Sarnac-
ka // Matematyka. - 2007, nr 5, s. 285-290

50. Witaj  szkoło  -  żegnaj  szkoło...  :  scenariusze  imprez  związanych  tematycznie  ze  szkołą  : 
zestawienie bibliograficzne / Beata Bukowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 9, s. 28-32

51. Witajcie wakacje : inscenizacja na uroczyste zakończenie roku szkolnego /  Lidia Leksowska, 
Iwona Supronowicz // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 4, s. 17-19

52. Z cygańskim taborem w świat : (scenariusz na zakończenie roku szkolnego) / Urszula Zdrojew-
ska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 24-28

53. Z książką na wakacje : scenariusz imprezy / Elżbieta Warzycha // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, 
nr 4, s. 27-31

54. Zachować we wdzięcznej pamięci... : scenariusz uroczystości pożegnania absolwentów klas ós-
mych / Danuta Wójcik // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1993/1994, nr 5, s. 89-99

55. Zakończenie  roku  szkolnego  :  materiały  repertuarowe  :  (wybór  literatury) /  Elżbieta 
Stachurska // Między nami bibliotekarzami. – 2001, nr 2, s. 46-47

56. Załoga już opuszcza pokład : scenariusz uroczystości pożegnania klasy ósmej / Mirosława Biał-
kowska // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 5, s. 6-8

57. Żegnaj szkoło! : scenariusz pożegnania ze szkołą uczniów klasy III gimnazjum / Urszula Pacha-
na-Szpiech // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 26-27

58. Żegnaj szkoło! Witajcie wakacje! : scenariusz na zakończenie roku szkolnego dla uczniów gim-
nazjum / Danuta Rosiek // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 25-27

59. Żegnamy rok szkolny na wesoło / Krystyna Kupiec // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 6, s. 30-31
60. Życie to nie teatr : (scenariusz na zakończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum) / Urszula 

Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. – 2002, nr 5, s. 34-38
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