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ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ 

Сценарій свята 

Місце проведення: Кіндратівська СШ І-ІІІ ст 

Дата проведення: 05 жовтня 2018 р 

 

Мета: Сприяти підвищенню престижу вчительської професії, 

привітати вчителів із професійним святом; донести до свідомості учнів,що 

професія вчителя  необхідна і важлива в житті суспільства;виховувати 

почуття любові,поваги,шанобливого ставлення учнів до вчителів. 

Обладнання:святково прикрашений зал: плакати з написами “Зі 

святом,вчителі”,”З Днем учителя!”,”ВІтаємо!”,святкові 

газети,різноколірні кульки,багато квітів. 
 

МУЗИКА 

Вед 1. Доброго дня, любі наші вчителі! У першу неділю жовтня у вас 

професійне свято – День вчителя. Ми зібралися сьогодні тут, щоб подарувати 

вам найтепліші та найщиріші привітання. 

 
Ведуча 2. 

О рідний, любий вчитель наш ласкавий,  

Дбайливий друг наш з юних літ.  

Ми вам слова принесли величаві  

І наш учнівський радісний привіт. 

 
Вед 1 . 

Вчительська доля – мудрістю вкрита,  

Дзвенить вона сміхом дитячих сердець.  

Вчительська доля – дощем раннім вмита,  

Вона для людей буде вічним взірцем. 

 
Ведуча 2: 

Вклонімося низько вчительській долі  

І шану святу крізь віки пронесім,  

Серця подаруєм в дитячих долонях  

І щедру любов принесем. 

 

Вед 1. Зараз просимо прийняти вітання від наймолодших учнів школи. 
 

Привітання від учнів початкових класів 
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Учень. 

Шановні наші вчителі,  

Прийміть вітання від найменших учнів.  

Ми ці рядки читаєм від душі,  

Щоб було більш у вас слухняних учнів. 
Учень. 

Ми вся так хвилювались,  

Усі у мам своїх питались,  

Чи на місці банти, стрічки,  

Чи рум’яні у нас щічки,  

Чи ви скажете про нас:  

«Наші діти – просто клас!» 
Учень. 

Нам казали учні школи,  

Що проблем у вас доволі.  

І педради, і наради,  

І об’їзд із райвно.  

Атестації, контрольні,  

Перевірки з облвно. 
Учень. 

А ще у вас атестації,  

Курси підвищення кваліфікації.  

Знаємо: всього доволі,  

Знаємо вимоги у школі. 

 

 
Вед1. 

Наша Кіндратівська школа - Найкраща школа , її нікому не забути  

Бо тут працюють з року в рік, натхненні, творчі й мудрі люди. 

 
Ведуча 2. 

Чудова школа, як ніде, поглянь навкруг, спитай усюди,  

Вам скажуть учні і батьки: працюють в ній найкращі люди. 

 
ВЕД 1. 

Хто кожен день, кожну годину, кожен час,  

Віддавшися нелегкій повністю роботі,  

Живе лиш думкою про школу і про нас,  

Завжди за все і всіх в турботі? 
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ВЕДУЧА 2. 

Наші найщиріші побажання директору школи. Вітаємо вас, люба 

Світлано Аркадіївно, зі святом.  Для вас – на сцені учениця 4 класу Чепурна 

________________________________________________________________   

 
ВЕД1. 

Щасливий директор, коли в нашій школі  

Розумні і добрі її замісники. Це – наша люба Любов Василівна і наша 

чудовая й некперевершена Юлія Юріївна 

Отож, ми сьогодні окремо вітаєм  

Тих, в кого турбот, крім уроків, гора!  

Спасибі Вам треба сьогодні сказати,  

Вклонитись низенько, прийшла вже пора! 

Дорогі Любов Василвні і Юліє Юріївно! З професійним святом вас 

вітають здобувачі освіти ____ класу 

 

НОМЕР 

 
1 ВЕД. 

Загинули б люди, повірте, без мови  

Бо як би вони спілкуватись могли?  

Якби говорити не вміли й читати  

То дикі, печерні ще й досі були б... 
2 ВЕД. 

Я мовників всіх красномовно вітаю  

Із святом вас, любі мої вчителі  

Хай в день цей прекрасний на диво розквітнуть  

Всі квіти чудові моєї землі. 
1 ВЕД. 

Рученьки терпнуть, злипаються віченьки,  

Боже, як хочеться спать!  

Так мені ж треба оту зарубіжную  

Зранку до ночі читать! 
2 ВЕД. 

Все переплуталось в бідній голівоньці:  

Гамлет, Марія, Ремарк.  

«Красное», «Черное», «Белая армия»  

І том Лаурин Петрарк. 

Любі вчителі-філологи приймайте святкове вітання від ваших учнів. 

Зустрічайте 
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_______________________________________________________ 

НОМЕР 
1. Вед. 

Дорогі вчителі. Я думаю, що прийшов час фізкультхвилинки, тому що 

всі ви втомилися.  

Учень роздає всім вчителям по цукерці і проводить 

фізкультхвилинку 

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА 
Учень. 

Ви сиділи, ви трудились, вже й голівоньки втомились,  

Раз, 2, 3, 4, 5 — можна ними похитать. 

А тоді аж по цукерці можна пальчиками взять.  

Розмотали, в рот поклали, і гарненько пожували.  

Раз, 2, 3, 4, 5 — можна вже її ковтать. 

Проковтнули, посміхнулись, до сусіда повернулись, чи не можна в нього 

взять? 

 
1 ВЕД. 

Кажуть, школа споконвіку — то є храм науки, 

Та до чого всі знання, як не вміють руки?  

Щоб зростали не ледачі учні, а старанні,  

Є хороший їм урок – трудове навчання.  

Тож вітаю вчителів, що не тільки знають,  

А й уміють все робити, і других навчають! 

 
2 ВЕД. 

Щоб юнаки зростали, мов орли  

І першу допомогу щоб дівчата вам надать могли,  

Існують ДПЮ і медицина,  

І це важливо для майбутньої людини. 

 
1 ВЕД. 

В школі є така посада — це вигадник і новатор, 

Невгамовний весь в роботі педагог-організатор.  

Скільки справ завжди у неї, скільки творчості й горіння!  

І вона таки уміє передати дітям вміння. 

 
2 ВЕД. 
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Побажаємо ще вищих досягти висот зіркових,  

Щоб про школу нашу рідну слава ринула повсюди,  

Щоб і в Києві й Ньо-Йорку про роботу чули люди. 

Любі наші вчителі-чоловіки! Вітаємо вас зі святом і пропонуємо 

наступний номер нашої концертної програми. На сцені______________ 

НОМЕР 

 
1 ВЕД. 

В школі нашій вже віддавна, скільки школі нашій літ,  

Стільки разом і існує, чарівний книжковий світ.  

Стріне там бібліотекар, допоможе все знайти,  

Звідти вже ніхто не зможе в клас без книжечки зайти.  

Тож вітання теплі й світлі тій, хто книгу знайде вам,  

Провести урок зразково допоможе вчителям. 
2 ВЕД 

В школі ми вчимо різні мови, навіть ближчим став кордон.  

Стало рідним дітям слово: «Гутен таг! Хелло! Пардон!».  

Іноземна дивна мова так потрібна зараз всім,  

Особливо – в цих умовах, особливо – молодим! 

 
1 ВЕД 

«Хімія – наука віку», — пам’ятаєм кожну Мить. 

Так вже травлять всі Людину, що не знаєм, що робить.  

Хто з вас хімію не знає і не поважає,  

Той у грудях, либонь, не серце, а лиш осмій має! 

Любі наші Леся Володимирівно, Ніна Миколаївно та Тетяно Георгіївні 

приміть нащиріщі привітання зі святом від ваших вдячних здобувачів освіти! 

 

НОМЕР___________________________ 

 

 
2 ВЕД. 

Спасибі скажем фізкультурі, за те, що в нас вже сила є,  

Що нам, незграбним ведмежатам, красу і грацію дає! 

 
1 ВЕД 

В далеке минуле і мандри прекрасні  

В сучасні події, дебати щодня...  

Учитель історії — маг і оракул, 

Бо дуже важливі дає він знання!  
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Істориків гречно зі святом вітаю,  

Спасибі за вічний учительський труд! 

 
2 ВЕД. 

На Землі усі потрібні – і великі і малі…  

І Людина, й комашина – всі ми діти на Землі…  

Тож вітаєм педагогів, тих сьогодні з святом,  

Що доводять на уроках, що Земля – нам мати. 

 

Любі педагоги! Зустрічайте! На сцені________________ 

НОМЕР 

 
1 ВЕД. 

Учительці біології бажаєм від душі сердечно,  

Щоб жилося їй на світі мирно і безпечно.  

Щоб усі уроки ваші, як себе любили  

І з домашнім завданням на урок ходили! 

 
2 ВЕД. 

Я учителя фізики – Людмилу Іванівну радо сьогодні вітаю  

Цікава наука про Всесвіт і світ.  

А скільки законів, обчислень усяких!  

І всі пам’ятати і знати всі слід. 

 
1 ВЕД. 

Спасибі від учнів за ваші уроки  

І щирі вітання із святом для вас  

Нові вам закони відкрити бажаю  

Хай буде в житті лише зоряний час! 

 

Люба Людмила Іванівна! Для вас – на сцені 11 клас! Зустрічайте! 

 

НОМЕР 

 
2 ВЕД. 

Міняється все, що в людини довкола,  

Та світ є незмінний — світ точних наук. 

То ж я математиків красно вітаю  

За ріки із формул на дошках з-під рук. 
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1 ВЕД. 

За те, що задачам, важким теоремам  

Щодня їм доводиться учнів учити.  

Комусь таки треба: без цифр і без формул  

В сучасному світі не можна прожити. 

 
2 ВЕД. 

Мої побажання вам строгі і точні,  

Щоб учні розумні були всі підряд.  

Мізки щоб у них – наче той калькулятор,  

І в кожного творчий плюсовий заряд.  

 
1 ВЕД. 

Сьогодні святкуйте, хай пісня хороша  

Для вас в цю хвилину сердечно звучить.  

Бо знаєм ми точно, із піснею легше  

І вам, математикам, в світі прожить. 

 

Для наших шановних учителів математики – Тетяни Вікторівни і 

Людмили Іванівні – наступний номер нашої програми! Зустрічайте! 

______________________________________________________________  

НОМЕР 

 
2 Ведуча. 

Вірш за віршем, пісня за піснею, слово за словом — так і підійшло наше 

свято до кінця. 
1 Ведучий 

Любі, дорогі наші вчителі! Земний уклін вам, невтомні трудівники! 
2 Ведуча. 

Знайте, що всі ваші учні, де б вони не були, люблять вас і несуть у своїх 

серцях золотий засів, який ви засівали своїми руками день у день, з року в 

рік. 
1 Ведучий 

Добра вам, щастя, слухняних учнів і сонячних днів. Віри, Надії, Любові! 

На цьому наше шкільне свіято завершено. Його провели ведучі: 

 


