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CEREMONIAŁ
SZKOLNY

Szkoła Podstawowa nr 16
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2
w Tarnowskich Górach
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I.

WSTĘP

Ceremoniał Szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru
szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizacji ślubowań, przyrzeczeń
i innych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją
szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

§1
Sztandar Szkolny.
1. Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi,
symbolem małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości
z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport
i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

§2
Poczet sztandarowy.
1. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej
postawie i godni tego zaszczytu.
2. Skład pocztu sztandarowego:
1) chorąży,
2) asysta.
3. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie w strój galowy.
4. Poczet sztandarowy składa się z trzech osób wytypowanych przez nauczycieli
i kolegów spośród uczniów, którzy cieszą się nieposzlakowaną opinią oraz osiągają
bardzo dobre wyniki w nauce.
5. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od ślubowania w dniu
uroczystego zakończenia roku szkolnego.
6. Opiekunem sztandaru zostaje nauczyciel wybrany na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej.
7. Uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.

§3
Insygnia pocztu sztandarowego.
1. Insygniami pocztu sztandarowego są:
1) biało–czerwone szarfy założone przez prawe ramię i spięte pod lewym
ramieniem kolorem białym do góry,
2) białe rękawiczki.
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II.

UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH
§4

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły.
1. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:
1) Ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego (zakończenie roku szkolnego),
2) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
3) Ceremonii ślubowania klasy pierwszej.

§5
Udział sztandaru w uroczystościach pozaszkolnych.
1. Udział sztandaru w uroczystościach pozaszkolnych odbywa się na zaproszenie, np.
innych szkół, instytucji, itp.
2. W przypadku, gdy sztandar uczestniczy w uroczystości pogrzebowej lub ogłoszono
żałobę narodową sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem (czarna wstążka;
przywieszona w miejscu zamocowania sztandaru na drzewcu od lewej górnej strony
do prawej. Jej szerokość nie jest określona. Długość do 2/3 szerokości płachty
sztandaru).
3. W czasie uroczystości kościelnych:
1) sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend,
2) w czasie wprowadzania sztandaru uczestnicy uroczystości stoją,
3) po przejściu przez Kościół poczet sztandarowy ustawia się po prawej stronie
bokiem do ołtarza, przyjmując postawę zasadniczą,
4) członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju
i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji zasadniczej,
5) pochylenie sztandaru do pozycji „prezentuj” odbywa się podczas:
a) podniesienia Hostii, w czasie Przemienienia, przed Komunią Świętą,
w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji, przy Wystawieniu
Najświętszego Sakramentu,
b) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub
inną osobę prowadzącą uroczystość.
4. Inne uroczystości pozaszkolne:
1) komendy podaje organizator,
2) pochylenie sztandaru do pozycji „prezentuj” odbywa się podczas składania
wieńców, kwiatów i zniczy,
3) podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się trzymanie sztandaru
w postawie „na ramię”,
4) podczas wciągania flagi państwowej należy pochylić sztandar do pozycji
„prezentuj”.
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III.

CHWYTY SZTANDARU
§6

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące chwyty
sztandaru:
1. Postawa „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na
wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej
ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jak w postawie „zasadniczej".
2. Postawa „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej".
Chorąży i asysta w postawie „spocznij".
3. Postawa „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe
ramię i trzyma je pod kątem 45°. Płat sztandaru musi być oddalony od barku
przynajmniej na szerokość dłoni.
4. Postawa „prezentuj” – z postawy „zasadniczej" chorąży pochyla sztandar w przód o 45°
z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy.
Przytrzymuje sztandar również lewą dłonią poniżej prawej dłoni.
5. Salutowanie sztandarem w miejscu – wykonuje się z postawy „prezentuj"; chorąży robi
zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość
jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania" przenosi sztandar
do postawy „prezentuj".
6. Salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię" w taki sam sposób jak przy
salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz" - pochyla sztandar; „baczność" bierze sztandar na ramię.

IV.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI
§7

Uroczystości z udziałem sztandaru
Wprowadzenie sztandaru.

Lp.

Komendy
i ich kolejność

1

Proszę o
powstanie

2

Baczność!,
sztandar
wprowadzić

3

Do hymnu

Opis sytuacyjny
zachowania się
uczestników
po komendzie
uczestnicy powstają
przed
wprowadzeniem
sztandaru
uczestnicy w postawie
zasadniczej
uczestnicy jak wyżej
4

Poczet
sztandarowy

Sztandar

przygotowanie
do wejścia

postawa
na ramię

wprowadzenie
sztandaru zatrzymanie na
ustalonym miejscu
postawa zasadnicza

w postawie na
ramię w marszu postawa
prezentuj
postawa
salutowanie
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4

Po hymnie

uczestnicy w
postawie spocznij

spocznij

5

Spocznij

uczestnicy siadają

spocznij

w miejscu
postawa prezentuj
- postawa
spocznij
postawa spocznij

Wyprowadzenie sztandaru.

Lp.

Komendy
i ich kolejność

1

Proszę o
powstanie

2

Baczność!
sztandar
wyprowadzić
Spocznij

3

Opis sytuacyjny
zachowania się
uczestników
po komendzie
uczestnicy powstają
przed
wyprowadzeniem
sztandaru
uczestnicy w postawie
zasadniczej
uczestnicy siadają lub
opuszczają miejsce
uroczystości

Poczet
sztandarowy

Sztandar

spocznij

postawa spocznij

postawa zasadnicza
- wyprowadzenie

postawa
zasadnicza
postawa na ramię

-----------------------

---------------------

§ 10
Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego.
1. Ceremoniał odbywa się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
2. Przed wprowadzeniem sztandaru należy odczytać uchwałę Rady Pedagogicznej
z podaniem nazwisk obsady pocztu sztandarowego.
3. Ślubowanie odbywa się zgodnie z następującym ceremoniałem:

Lp.

1
2

3

Komendy
i ich kolejność
Proszę o
powstanie
Baczność!
sztandar
wprowadzić
Poczet
sztandarowy w
składzie:
chorąży ucz.
asysta ucz
ucz
Wystąp!

Opis sytuacyjny
zachowania się
uczestników po
komendzie
uczestnicy powstają
uczestnicy w postawie
zasadniczej

uczestnicy postawa
zasadnicza, nowy skład
pocztu występuje i
ustawia się: chorąży z
przodu sztandaru,
asysta przodem do
bocznych płaszczyzn
sztandaru w odległości
5

Poczet
sztandarowy

Sztandar

postawa spocznij

postawa spocznij

wprowadzenie
sztandaru zatrzymanie się na
ustalonym miejscu
postawa zasadnicza

postawa na ramię
w marszu postawa
zasadnicza
postawa
zasadnicza postawa
prezentuj
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1 metra od sztandaru
uczestnicy postawa
zasadnicza, nowy skład
pocztu sztandarowego
unosi prawe dłonie
(palce jak przy
salutowaniu) na
sztandar i powtarza
tekst ślubowania
uczestnicy postawa
spocznij; nowy skład
pocztu opuszcza dłonie
po ślubowaniu
uczestnicy postawa
zasadnicza

4

Do ślubowania.

5

Po ślubowaniu.

6

Baczność!
sztandar
przekazać.

7

Baczność!
chorąży ucz.
asysta ucz
ucz
Odmaszerować.
Spocznij.
Baczność!
sztandar
wyprowadzić.

uczestnicy postawa
zasadnicza.

Spocznij.

uczestnicy siedzą

8

9

uczestnicy postawa
zasadnicza

postawa zasadnicza

postawa
salutowanie
w miejscu

postawa zasadnicza

postawa prezentuj

dotychczasowa
asysta przekazuje
insygnia, ustawia
się obok nowej
asysty po lewej i
prawej stronie

postawa zasadnicza

chorąży
przekazuje
sztandar, ustawia
się obok
przekazanego
sztandaru.
Sztandar w
postawie spocznij
postawa prezentuj

postawa spocznij

postawa spocznij

postawa
zasadnicza,
wyprowadzenie
sztandaru
-----------------------

postawa
zasadnicza,
postawa na ramię
w marszu
----------------------

4. Rota ślubowania pocztu sztandarowego.
Rotę ślubowania pocztu sztandarowego czyta przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
„Przyjmując sztandar Szkoły Podstawowej nr 16 w Tarnowskich Górach przyrzekamy
uroczyście:
nosić go dumnie – przyrzekamy,
przestrzegać uczonych nas zasad i ideałów – przyrzekamy,
szanować i bronić dobrego imienia naszej szkoły – przyrzekamy,
godnie reprezentować szkołę wobec społeczności – przyrzekamy”.
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