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CEREMONIAŁ SZKOLNY  

  



 2 

I 
SZTANDAR SZKOŁY 

Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, 

jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.  

Uroczystości z udziałem Sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie Sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania. 

Sztandar przechowywany jest na terenie szkoły, w gabinecie Dyrektora wraz z insygniami 

Pocztu Sztandarowego. 

W czasie uroczystości Sztandar nosi się rozwinięty. 

II 
Poczet Sztandarowy 

1. Bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych z okazji 

ważnych wydarzeń z życia szkoły, naszego miasta i kraju, decyzję o udziale sztandaru 

w danej uroczystości podejmuje Dyrektor szkoły.  

2. Wyznaczany jest co roku spośród uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej 

postawie i wzorowym zachowaniu. W jego skład wchodzą:  

chorąży Pocztu Sztandarowego – uczeń,  

asysta: uczennica,   

asysta: uczennica.  

3. Występuje w stroju galowym.  

4. Insygnia Pocztu Sztandarowego:   

 ̶ biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,  

  ̶ białe rękawiczki.  

III 
Postawy Sztandaru i Pocztu Sztandarowego 

1. „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 jest w pozycji „zasadniczej”.   
2. „spocznij” – Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. 

Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.   

3. „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię 

i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat Sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej 

na szerokość dłoni.   

4. „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką Sztandar 

do położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą 
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ręką chwyta drzewce Sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce 

Sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce 

poniżej prawego barku.   

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 stopni. Po czasie „salutowania” przenosi 

Sztandar do postawy „prezentuj”.   

6. „salutowanie Sztandarem w marszu” – z położenia „na ramię” w taki sposób jak przy 

„salutowaniu w miejscu”. Komendy: „na prawo patrz” – pochyla Sztandar; „baczność” – 

bierze Sztandar na ramię.   

IV 
Przekazanie Sztandaru  

Przebieg:  

Osoba prowadząca wydaje komendę: 

Proszę o powstanie. Baczność! Poczet Sztandarowy, Sztandar wprowadzić!  

Wejście Pocztu Sztandarowego (zajęcie miejsca po prawej stronie od wejścia).  

Osoba prowadząca wydaje komendę:   

Do hymnu! – (postawa Sztandaru: „salutowanie w miejscu”).  

Osoba prowadząca wydaje komendę:   

Po hymnie! – (postawa Sztandaru: „prezentuj”, a potem „spocznij”).  

Osoba prowadząca wydaje komendę:   

Baczność! Melduję gotowość szkoły do przekazania Sztandaru. Delegacje klas 

do przekazania Sztandaru wystąp.   

Oba Poczty zbliżają się w stronę Dyrektora szkoły (postawa Sztandaru: podchodzi w postawie 

„prezentuj”, a potem w postawie „salutowanie w miejscu”).   

Chorąży z Pocztu przekazującego Sztandar:   

Przekazuję Wam Sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach. 

Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.  

Chorąży z Pocztu przyjmującego Sztandar:   

Przyjmujemy ten sztandar. Będziemy o niego dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki 

i godnie reprezentować szkołę.  
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Chorąży klęka i całuje Sztandar (postawa Sztandaru: „prezentuj”).   

Chorąży przekazujący Sztandar podchodzi dwa kroki do przodu i oddaje Sztandar 

chorążemu przyjmującemu Sztandar.   

Asysta Pocztu przyjmującego Sztandar podchodzi do chorążego (postawa Sztandaru: 

„prezentuj”).   

Osoba prowadząca wydaje komendę:   

Baczność! Poczet Sztandarowy, Sztandar wyprowadzić!  

V 
CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY  

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

Uczniowie występują w strojach galowych:  

  ̶ chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie,  

  ̶ dziewczęta biała bluzka, ciemne spodnie lub ciemna spódnica.  

Uroczystość składa się z: 

 ̶ części oficjalnej (wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego 

(i, lub) hymnu szkoły, wyprowadzenie Sztandaru, 

̶ okolicznościowe przemówienia),   

2. Ślubowanie klas pierwszych   

Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawcę klasy pierwszej. Uczniowie występują 

w strojach galowych. Podczas ślubowania uczniowie klas pierwszych stoją na baczność. 

Sztandar, który trzymają uczniowie z Pocztu, skierowany jest w stronę ślubujących. 

Pierwszoklasiści maja wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę Sztandaru i w skupieniu 

słuchają roty ślubowania czytanej przez wychowawcę:   

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się 

w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę!  Będę się starać być 

dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.  

Uczniowie na zakończenie powtarzają:  

Ślubujemy!  

Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi kolejno 

do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawym ramieniu mówi: 

Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach.  
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3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego  

Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem. Uczniowie występują w strojach galowych.  

Uroczystość składa się z:   

 ̶ części oficjalnej (wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, przekazanie 

Sztandaru, wyprowadzenie Sztandaru),   

 ̶ pożegnania absolwentów.  

Uroczystość pożegnania absolwentów jest przygotowywana przez wychowawcę ostatniej 

klasy. Uczniowie występują w strojach galowych. Podczas ślubowania uczniowie ostatniej 

klasy stoją na baczność. Sztandar, który trzymają uczniowie z Pocztu, skierowany jest 

w stronę ślubujących. Ślubujący mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę Sztandaru 

i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez wychowawcę:   

„My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach świadomi naszych 

praw i obowiązków ślubujemy:  

- czerpać wzory z postawy naszego Patrona, 

- kochać Ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju, 

- swoją nauką i postawą dbać o dobre imię szkoły, 

- szanować każdego człowieka, 

- być uczciwym i odpowiedzialnym, 

- dbać o swoje zdrowie i wszechstronny rozwój”. 

Uczniowie na zakończenie powtarzają:  

Ślubujemy!  

VI 
Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi podczas uroczystości 

okolicznościowych i świąt państwowych, oraz innych, zgodnie z decyzją Dyrektora szkoły.  

 


