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Ceremoniał szkolny z udziałem Pocztu Sztandarowego
CEREMONIAŁ SZKOLNY
Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem Sztandaru
Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości
szkolnych. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń

i innych

uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną
i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:


flagę narodową,



hymn narodowy,



sztandar szkoły,



hymn szkoły.

FLAGA NARODOWA

1.

Flaga narodowa to symbol państwowy, do którego należy odnosić się
z należną czcią i szacunkiem.

2.

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
 święta państwowe;
 uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły oraz
uroczystości okolicznościowe, lokalne;

3.

W czasie żałoby narodowej ogłoszonej przez Prezydenta RP, wywieszona
flaga jest ozdobiona czarnym kirem.
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HYMN PAŃSTWOWY
1.

Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym,
stanowiącą odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności
narodowej, wyrażającą uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji
i instytucji narodu polskiego.

2.

Hymn powinien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas
uroczystości państwowych i szkolnych.

3.

Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza,
zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy przez mężczyzn.

4.

Śpiewanie hymnu poprzedza komenda prowadzącego:
Baczność. Do hymnu państwowego.

SZTANDAR SZKOŁY
1.

Sztandar szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem
Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

2.

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi,
a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji,
właściwych postaw i jego poszanowania.

3.

Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych
oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

4.

Sztandar i jego insygnia przechowywane są w muzeum szkolnym w zamkniętej
gablocie.

5.

W czasie uroczystości sztandar nosi się rozwinięty.

6.

Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się
w nauce o nienagannej postawie w następującym składzie:
chorąży i dwie uczennice asystujące.
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7.

Powołuje się skład rezerwowy pocztu, równoważny rangą, który może zastąpić
stałą obsadę pocztu w razie ich nieobecności.

8.

Pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących jest zaszczytem w karierze
uczniowskiej.

9.

Kandydatury

składu

pocztu

sztandarowego

są

przedstawiane

przez

wychowawców klas piątych do końca maja danego roku szkolnego.
10.

Skład pocztu sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na czerwcowym
zebraniu.

11.

Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok szkolny – począwszy od
przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych.

12.

O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego wychowawca klasy powiadamia
rodziców/opiekunów prawnych w formie pisemnej.

13.

Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, brak należytego
szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień
Statutu Szkolnego, decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani
ze składu pocztu sztandarowego. W takiej sytuacji dokonuje się wyboru
uzupełniającego.

14.

Insygnia pocztu sztandarowego:
 biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem
białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
 białe rękawiczki.

15.

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:
 uczeń - ciemne spodnie i biała koszula,
 uczennice - ciemne spódnice i białe bluzki.

16.

Udział sztandaru w uroczystościach:
 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 ceremonia ślubowania klas pierwszych,
 święto patrona szkoły i inne uroczystości związane z patronem,
 Dzień Edukacji Narodowej (14 października),
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uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych:
Święto Odzyskania Niepodległości (11 listopada), Święto Flagi (2 maja),
Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja),



ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego,



uroczyste zakończenie roku szkolnego,



uroczyste okolicznościowe akademie szkolne,



powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę: prezydenta,
premiera, marszałka sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub
marszałka sejmiku wojewódzkiego,

17.



uroczystości patriotyczne i religijne,



i inne.

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
zakończenia roku szkolnego klas szóstych, podczas którego następuje uroczyste
przekazanie sztandaru dla nowego składu pocztu.

18.

Nowy poczet sztandarowy uczestniczy w zakończeniu roku szkolnego klas 1-3
oraz klas 4-5.

19.

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach
pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być
ozdobiony czarnym kirem.

20.

Sposób udekorowania sztandaru kirem:
 wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od
lewej górnej strony do prawej.

21.

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru
na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze
należy pochylić go do przodu.

22.

Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości w ustawieniu obok siebie,
przy czym chorąży idzie w środku. Jeśli droga przemarszu jest wąska dopuszcza
się przemarsz „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku.
Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, ustawia się przodem do
zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.

23.

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany
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i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru
wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem
45º do przodu i staje po lewej lub prawej stronie bokiem do ołtarza i do
zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Świętej lub
innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju
i nie wykonują żadnych innych gestów.
Pochylenie sztandaru pod kątem 45º do przodu w pozycji „Baczność” następuje

24.

w sytuacjach:
 podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed
Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy
Wystawieniu Najświętszego Sakramentu,
 podczas opuszczania trumny do grobu,
 podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
 podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje,
 na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną
przemawiającą osobę,
 podczas śpiewania hymnu państwowego,
 podczas śpiewania hymnu szkolnego.
Podczas

25.

uroczystości

szkolnych poczet

sztandarowy opuszcza

miejsce

uroczystości przed częścią artystyczną.
Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

26.

1) Wprowadzenie sztandaru:
Komendy

Opis zachowania się
uczestników

Poczet
sztandarowy

Sztandar

1.

proszę o powstanie

uczestnicy powstają
przed wprowadzeniem
sztandaru

przygotowanie
do wejścia

postawa
„na ramię”

2.

„baczność” poczet
sztandarowy
sztandar szkoły
wprowadzić

postawa zasadnicza

- wprowadzenie
sztandaru
- zatrzymanie na
ustalonym miejscu
- marsz krokiem
defiladowym

- w postawie
„na ramię” w marszu
- salutowanie
w marszu
- postawa „prezentuj”

Lp.
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3.

„do hymnu
państwowego”
- „do hymnu szkoły”

jak wyżej

postawa
„zasadnicza”

- postawa
„salutowanie”
w miejscu
-chorąży pochyla
sztandar pod kątem 45º

4.

„po hymnie”

postawa spocznij

spocznij

- postawa „prezentuj”
- postawa „spocznij”

5.

proszę usiąść

uczestnicy siadają

spocznij

- postawa „spocznij”

Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem
uroczystości.
2) Wyprowadzenie sztandaru:
Lp.

Komendy

1.

proszę o powstanie

Opis zachowania się
uczestników
po komendzie

Poczet
sztandarowy

Sztandar

uczestnicy powstają
przed wyprowadzeniem
sztandaru

„spocznij”

postawa „spocznij”

2.

„baczność” poczet
sztandarowy
sztandar szkoły
wyprowadzić

uczestnicy w postawie
„zasadniczej”

- postawa
zasadnicza
- wyprowadzenie
sztandaru

- postawa
„zasadnicza”
- postawa „na ramię”
w marszu
- salutowanie
w marszu

3.

„spocznij”

uczestnicy siadają

Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go
w gablocie.
3) Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się na uroczystości zakończenia
roku szkolnego klas VI
Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem
Lp.
1.

Komendy

Opis zachowania się
uczestników
po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

proszę wstać

uczestnicy wstają

- postawa „spocznij”

- postawa
„spocznij”
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2.

„baczność
poczet
sztandarowy oraz
nowy skład pocztu
do przekazania
sztandaru „wystąp”

uczestnicy postawa
„zasadnicza”,
nowy skład pocztu
występuje i ustawia się:
chorąży z przodu
sztandaru, asysta po
obu jego stronach

- postawa
„zasadnicza”

- postawa
„zasadnicza”

3.

„do ślubowania”

uczestnicy postawa
zasadnicza

- chorąży pochyla
sztandar
do ślubowania
- nowy skład pocztu
powtarza:
„Ślubujemy”

- postawa „salutuj”

4.

„po ślubowaniu”

postawa spocznij

- po ślubowaniu
chorąży i asysta
po kolei przyklęka
na prawe kolano
i całuje róg płachty
sztandaru
- nowa asysta ustawia
się z chorążym
przodem do pocztu
sztandarowego

- postawa
„spocznij”

5.

„baczność”

uczestnicy postawa
zasadnicza

- chorąży podaje
sztandar jednej
z asysty;
- przekazuje szarfę,
potem rękawiczki
nowemu chorążemu
- następnie odbiera
sztandar
- dotychczasowa
asysta przekazuje
szarfy i rękawiczki
nowej asyście
- chorąży przekazuje
sztandar nowemu
chorążemu

- postawa
„spocznij”

„sztandar szkoły
przekazać”

„spocznij”

6.

podziękowania dla
dotychczasowego
pocztu

-postawa spocznij

- dotychczasowy
poczet stoi na środku
sali

- postawa
„spocznij”

7.

„ustępujący poczet
sztandarowy
odmaszerować”

ustępujący poczet
przechodzi na
wyznaczone miejsce

- postawa
„zasadnicza”

- postawa
„prezentuj”
- postawa „spocznij’

- postawa „spocznij”
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Tekst ślubowania:
Osoba prowadząca:
Teraz nastąpi uroczyste przekazanie sztandaru.
Proszę wszystkich o powstanie!
Delegacja klas piątych do przekazania sztandaru wystąp!
Podkład muzyczny
Osoba prowadząca:
Całość baczność!
Chorąży przekazujący sztandar
W imieniu uczniów klas szóstych przekazujemy na wasze ręce symbol tej szkoły – jej
sztandar.
Od tego momentu jesteście najstarszą klasą w szkole.
Czy przyrzekacie godnie reprezentować naszą szkołę i nigdy nie zawieść pokładanego
w was zaufania?
Uczniowie klas V (sztandarowi)
Przyrzekamy!
Prowadzący:
Do przekazania sztandaru!
27. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony
przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.
28. Wszelkie zmiany w treści ceremoniału opracowuje zespół powołany przez

dyrektora szkoły i przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.
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HYMN SZKOŁY
1.

Szkoła posiada własny hymn.

2.

Hymn szkoły jest śpiewany podczas uroczystości szkolnych, a w szczególności:
 Święto Szkoły,
 rozpoczęcie roku szkolnego,
 zakończenie roku szkolnego,
 ceremonia pożegnania klas szóstych.

3.

Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się,
jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.

4.

Hymn powstał w 1984 roku. Słowa napisał Włodzimierz Ścisłowski,
a muzykę skomponował Edward Aleszczyk.

5.

Tekst hymnu szkoły:
W dalekiej Pile, w skromnym domku,
przyszedł szczęśliwie na ten świat.
I tworzył wszystko od początku,
węgielny kamień z trudem kładł.
Ref.
Staszicowe ziarno dziś nam daje plon
od kieleckich wiosek do konińskich stron.
Staszicowe ziarno wśród lubelskich pól
rodzi czarny węgiel, rodzi białą sól.
Staszicowe ziarno górnik w sercu niósł,
przy rodzinnej Pile szyby rosną już.
Staszicowe ziarno dziś nam daje plon
i wzbogaca wspólny naszej Polski dom.
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W szkole, co nosi Jego imię,
swarzędzkie dzieci uczą się.
I ty do zadań swych się przymierz,
i ziarno siej pod przyszłe dnie.

Ref.
Staszicowe ziarno dziś nam daje plon
od kieleckich wiosek do konińskich stron.
Staszicowe ziarno wśród lubelskich pól
rodzi czarny węgiel, rodzi białą sól.
Staszicowe ziarno górnik w sercu niósł,
przy rodzinnej Pile szyby rosną już.
Staszicowe ziarno dziś nam daje plon
i wzbogaca wspólny naszej Polski dom.
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