CEREMONIAŁ SZKOLNY
Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W WILCZY
Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem uczniów
z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. Jednoczy on
społeczność szkolną i umacnia więzi między uczniami, kształtuje tradycję lokalną, patriotyzm
i świadomą dyscyplinę opartą na konieczności przestrzegania pewnych rygorów narzuconych
sobie samemu oraz podporządkowanie się określonym normom etycznym i prawnym.
Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:
• Obchody Świąt Narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających z kalendarza
historycznego.
• Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
• Pasowanie na ucznia - ślubowanie uczniów klas pierwszych.
• Ślubowanie Samorządu Uczniowskiego
 Święto Patrona

I. Najważniejsze symbole narodowe:
• Godło
• Flaga
• Hymn
Godło i flaga są symbolami państwa, do których trzeba się odnosić z należną czcią i
szacunkiem. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w :
• Święta państwowe
• Wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe
• Inne uroczystości wynikające z Ceremoniału Szkolnego
• Podczas żałoby narodowej

II. Najważniejsze symbole szkolne:
• Sztandar szkoły z wizerunkiem patrona św. Stanisława Kostki
• Hymn szkoły i hymn o patronie św. Stanisławie Kostce
Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji
w karierze uczniowskiej i przysługuje:

- uczniom klasy szóstej i siódmej
- osiągającym bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce,
- prezentującym nienaganną postawę i odznaczającym się wysoką kulturą osobistą.

IV. Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego
1.
Chorąży i Asysta Pocztu Sztandarowego wybierani są przez Opiekuna Samorządu
Uczniowskiego, po konsultacji z Dyrektorem Szkoły, który jednocześnie zatwierdza
kandydatury.
2.
Chorąży i Asysta Pocztu Sztandarowego wybierani są co roku w maju spośród
uczniów klasy szóstej lub/ i siódmej.
3.
Przekazanie sztandaru następuje w trakcie akademii na zakończenie roku szkolnego.
Nowo wybrani członkowie pocztu sztandarowego składają ślubowanie:
Jako pierwszy zabiera głos piątoklasista - dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego,
który mówi:
„Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w
Wilczy. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”.
Czwartoklasista – chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
„Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać
swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami szkoły”.
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia i sztandar.
4.
Zasadniczo do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych jest 3 uczniów (jeden
chłopiec i dwie dziewczyny), którzy stanowią dwa składy pocztu. Jeżeli ze względów
kondycyjnych lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich obowiązków, jej
obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji. W roku
szkolnym 2019/2020 pełni klasa szósta i siódma.
5.
Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności za brak
należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia
regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna
Samorządu Uczniowskiego lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu
wniosku przez Dyrektora Szkoły.

V. Insygnia pocztu sztandarowego
•
biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w
stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,
•

białe rękawiczki.
VI. Ubiór pocztu sztandarowego

Chorąży: biała koszula, ciemne – granatowe lub czarne- spodnie, czarne buty,
Asysta: białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice, cieliste rajstopy, czarne buty.
Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych
warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet
uczestniczy
w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje
udekorowany czarnym kirem.
VII. Opis zachowania uczniów i pocztu sztandarowego w trakcie oficjalnych
uroczystości:
1. W Szkole:
a) Wprowadzenie sztandaru następuje po podaniu komendy przez osobę prowadzącą
uroczystość:
„Baczność, poczet sztandarowy wprowadzić”– uczestnicy uroczystości przyjmują postawę
zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. W trakcie przemarszu
sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub
prawej
stronie
sali,
przodem
do
zgromadzonych
i podnosi sztandar do pionu. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną
komendę:
„Do hymnu”- odśpiewany zostaje hymn państwowy lub szkoły. W trakcie hymnu sztandar
jest pochylony pod kątem 45°. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę:
„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.
Hymn państwowy wykonywany jest przed hymnem szkoły w czasie uroczystości
państwowych, rocznic świąt narodowych. W innych przypadkach powinien być wykonywany
hymn szkoły. Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę:
„Baczność, poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie uczniów i czynności pocztu są
analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.
b) Pochylenie sztandaru ma miejsce również podczas ślubowania klas I, ślubowania
Samorządu Uczniowskiego.
2. W kościele.
W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie
przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji
„Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu następuje w
kościele podczas każdego podniesienia Hostii.
W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez
podawania komend.
W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół,
trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem
do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu

Podczas dłuższych przemarszów ( procesja Bożego Ciała, przemarsz z Kościoła do szkoły)
dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu.
3. Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach:
a) podczas hymnu narodowego
b) podnoszenia flagi na maszt
b) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
c) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.
VIII. Tekst ślubowania i hymnu
1. Ślubowanie klas I.
„Do ślubowania”. (Wszyscy zgromadzeni przyjmują postawę stojącą.
Pierwszoklasiści z podniesionymi do góry dwoma palcami prawej ręki powtarzają za
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego słowa ŚLUBUJEMY):
My Uczniowie w obecności naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości – Naszej
Ojczyźnie – Rzeczypospolitej Polskiej, Patronowi i Tobie Szkoło – uroczyście ślubujemy
 Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi – ŚLUBUJEMY
 Wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność –
ŚLUBUJEMY
 Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły – ŚLUBUJEMY
 Z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla
dobra szkoły, miasta i Ojczyzny – ŚLUBUJEMY
„ Po ślubowaniu”
2. Ślubowanie Samorządu Uczniowskiego
„Do ślubowania”. (Wszyscy zgromadzeni przyjmują postawę stojącą. Nowo wybrany
Zarząd Samorządu Uczniowskiego z podniesionymi do góry dwoma palcami prawej ręki
powtarzają za Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego):
Przyjmując tak zaszczytne funkcje w Samorządzie Szkolnym pragniemy zapewnić, że:
 będziemy godnie reprezentować społeczność naszej szkoły
 rzetelnie wypełniać swoje obowiązki
 dawać dobry przykład postaw uczniowskich
„ Po ślubowaniu’.

