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WSTĘP

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie

młodych ludzi. Znajomość kultury języka jest podstawą funkcjonowania

w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na

zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci i młodzież

zasad postępowania  w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając  od

reguł  dotyczących organizacji świąt  i apeli.

Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm

zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał

wewnątrzszkolny, który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu

pracy tej placówki. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji Sztandaru.

Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań

i apeli.
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SYMBOLE SZKOŁY

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie posiada:

a) Patrona – Jana Pawła II,

b) Sztandar (zał. nr 1),

c) Ceremoniał wewnątrzszkolny.

SZTANDAR SZKOŁY

Sztandar Szkolny jest symbolem Polski, 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.

1. Sztandar jest przechowywany na holu szkoły w zamkniętej gablocie.

W tym samym miejscu znajdują się insygnia Pocztu Sztandarowego.

2. Uczestnictwo w Poczcie Sztandarowym to najbardziej honorowa

funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jej skład powinni wchodzić

uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.

Skład Pocztu Sztandarowego:

 chorąży: jeden uczeń,

 zastępca chorążego: jeden uczeń,

 asysta: dwie uczennice.
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Kandydatury składu Pocztu Sztandarowego zgłaszane są przez

opiekuna Samorządu Uczniowskiego, następnie Rada Pedagogiczna na

czerwcowej radzie zatwierdza jego skład. Uczniowie wybierani są z klasy

programowo najwyższej. Kadencja Pocztu trwa jeden rok – począwszy

od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas

szóstych. Po ukończeniu kadencji uczniowie mogą otrzymać pamiątkowe

dyplomy oraz nagrody książkowe, a ich nazwiska zostaną wpisane do

kroniki szkoły.

Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze

składu Pocztu Sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać

wyboru uzupełniającego.

3. Insygnia Pocztu Sztandarowego to:

 biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię,

 białe rękawiczki.

Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych

i pozaszkolnych, powinni być ubrani odświętnie: chłopcy: białe koszule

i ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice.

4. Poczet Sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem

i Dyrektorem szkoły bierze udział w następujących uroczystościach:

a) święto Odzyskania Niepodległości,

b) rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

c) święta i uroczystości religijne,

d) udział w mszach św. z okazji uroczystości rocznicowych.
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Poczet Sztandarowy uczestniczy również  w mszach świętych z okazji:

a) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,

b) Dnia Patrona Szkoły.

5. Postawy Sztandaru i Pocztu Sztandarowego:

 CHWYTY SZTANDARU:

POSTAWA OPIS CHWYTU SZTANDARU

postawa „zasadnicza” Sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej

nodze na wysokości czubka buta. Drzewiec jest

przytrzymywany prawą ręką na wysokości pasa. Lewa

ręka jak w postawie „zasadniczej”.

postawa „spocznij” Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie

„zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

postawa „na ramię” chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie

drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w

stosunku do ramienia. Prawa ręka jest wyciągnięta

wzdłuż drzewca.

postawa „prezentuj” z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi Sztandar

prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego

ramienia (dłoń prawej ręki trzyma na wysokości barku).

Następnie lewą ręką chwyta drzewiec Sztandaru tuż

pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości,

obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie

„zasadniczej”.
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„salutowanie”
Sztandaru 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 do przodu pod kątem 45°. Po czasie

„salutowania” przenosi Sztandar do postawy

„prezentuj”.

„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

 CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU

Ceremoniał przekazania opieki nad Sztandarem odbywa się w czasie

uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych.

Poczet Sztandarowy (ze Sztandarem) oraz nowy skład Pocztu

ustawia się w następującym porządku: chorąży i jego zastępca z przodu

Sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn Sztandaru.

Jako pierwszy zabiera głos szóstoklasista – dotychczasowy chorąży

Pocztu Sztandarowego, który mówi:

„Przekazujemy Wam Sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Gowidlinie – symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z
dumą i honorem”.
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Na co piątoklasista – chorąży nowego Pocztu Sztandarowego

odpowiada:

Przyjmujemy od Was Sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o
niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi
reprezentantami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Gowidlinie.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

Chorąży salutuje Sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano,

całuje prawy płat Sztandaru, po tym szóstoklasista przekazuje Sztandar.

L.p. Komendy Opisy sytuacyjne
zachowania się

uczestników

Poczet
Sztandarowy

Sztandar

1. Proszę wstać Uczestnicy wstają - postawa

„spocznij”

- postawa „spocznij”

2. Poczet Sztandarowy

oraz nowy skład Pocztu

do przekazania

Sztandaru – wystąp.

Sztandarowi cześć!

Uczestnicy postawa

„zasadnicza” nowy

skład Pocztu

występuje i ustawia

się z przodu

Sztandaru

- postawa

”zasadnicza”

- postawa „zasadnicza”

- postawa „prezentuj”

3. „baczność” – Sztandar

przekazać

Uczestnicy postawa

„zasadnicza”

- postawa

”zasadnicza”

Jako pierwszy zabiera

głos szóstoklasista,

który mówi:

„Przekazujemy Wam

Sztandar szkoły – symbol

patriotyzmu i tradycji,
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- dotychczasowy

chorąży

przekazuje

insygnia – ustawia

się obok nowej

asysty po lewej i

prawej stronie

noście go z dumą i

honorem”.

Na co piątoklasista

odpowiada:

- Przyjmujemy od Was

Sztandar szkoły.

Obiecujemy dbać o niego,

sumiennie wypełniać swoje

obowiązki i być godnymi

reprezentantami Szkoły

Podstawowej im. Jana

Pawła II w Gowidlinie.

- chorąży podaje

Sztandar jednej z

asysty,

- przekazuje szarfy

potem rękawiczki

- następnie odbiera

Sztandar (nowy

chorąży przyklęka na

prawe kolano i całuje

prawą ręką prawy płat

Sztandaru) i przekazuje

go nowemu

chorążemu.

- Sztandar w postawie

„spocznij”

4. „baczność” ustępujący

Poczet odmaszerować

Uczestnicy w

postawie

- postawa

„zasadnicza”

- postawa „prezentuj”
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„spocznij” „zasadniczej”

nagradzają brawami

ustępujący Poczet,

który przechodzi na

wyznaczone miejsce

- postawa

„spocznij”

- postawa „spocznij”

5. „baczność” – Sztandar

wyprowadzić.

Sztandarowi cześć!

Postawa

„zasadnicza”

- postawa

„zasadnicza”

- wyprowadzenie

Sztandaru

- postawa „zasadnicza”

- postawa „na ramię w

marszu”

6. „spocznij” Uczestnicy siadają

 CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Z UDZIAŁEM

SZTANDARU:

L.p. Komendy Opisy sytuacyjne
zachowania się

uczestników po komendzie

Poczet
Sztandarowy

Sztandar

WPROWADZENIE SZTANDARU

1. Proszę o

powstanie

Uczestnicy powstają przed

wprowadzeniem Sztandaru

- przygotowanie

do wyjścia

- postawa  „na ramię”

2. „baczność”

Sztandar

wprowadzić.

Sztandarowi

cześć!

Uczestnicy w postawie

„zasadniczej”

- wprowadzenie

Sztandaru

- zatrzymanie na

ustalonym miejscu

- w postawie „na

ramię w marszu”

- postawa „prezentuj”

3. „do hymnu” Jak wyżej - postawa

„zasadnicza”

- postawa

„salutowanie w

miejscu”
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4. „po hymnie” Uczestnicy w postawie

„spocznij”

- spocznij - postawa „prezentuj”

- postawa „spocznij”

5. Proszę usiąść Uczestnicy siadają - spocznij - postawa „spocznij”

WYPROWADZENIE SZTANDARU

1. Proszę o

powstanie

Uczestnicy powstają przed

wyprowadzeniem Sztandaru

- spocznij - postawa „spocznij”

2. „baczność”

Sztandar

wyprowadzić.

Sztandarowi

cześć.

Uczestnicy w postawie

„zasadniczej”

- postawa

„zasadnicza”

- wyprowadzenie

Sztandaru

- postawa

„zasadnicza”

- postawa „na ramię w

marszu”

3. „spocznij” Uczestnicy siadają

 CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

L.p. Komendy Opisy sytuacyjne
zachowania się

uczestników

Poczet
Sztandarowy

Sztandar

1. Proszę wstać Uczestnicy wstają

2. „baczność” Sztandar

wprowadzić.

Sztandarowi cześć!

Uczestnicy w postawie

„zasadniczej”

- wprowadzenie

Sztandaru,

zatrzymanie na

ustalonym miejscu

- postawa „na ramię w

marszu”

- postawa

„zasadnicza”

3. „do ślubowania” Uczestnicy w postawie

„zasadniczej”

Ślubujący podnoszą

prawą rękę do

ślubowania ( palce na

wysokości oczu )

- postawa

„zasadnicza”

- postawa „prezentuj”

- postaw „salutowanie

w miejscu”
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4. „po ślubowaniu” Uczestnicy „spocznij”

Ślubujący opuszczają

rękę

- postawa

„spocznij”

- postawa „prezentuj”

- postawa

„zasadnicza”

5. „baczność” – Sztandar

szkoły wyprowadzić.

Sztandarowi cześć!

Uczestnicy postawa

„zasadnicza”

- postawa

„zasadnicza”

- wyprowadzenie

Sztandaru

- postawa

„zasadnicza”

- postawa „na ramię w

marszu”

6. „spocznij” Uczestnicy siadają

6. Poczet Sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią

artystyczną.

 UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH POZA TERENEM

SZKOŁY

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowym,

organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w

uroczystościach religijnych.

W dniu uroczystości Sztandar jest przewieziony w pokrowcu na

miejsce zbiórek Pocztów Sztandarowych. Chorąży dokonuje jego

rozwinięcia. Celebracja Sztandaru jest zgodna z ustaloną regułą

zachowania Pocztów Sztandarowych w czasie danej uroczystości,

natomiast chwyty Sztandarem obowiązują jak w Ceremoniale

wewnątrzszkolnym. Po uroczystości Sztandar jest przewieziony do szkoły i

złożony w gablocie.
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HYMN

Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym

śpiewany jest hymn Polski ,, Mazurek  Dąbrowskiego”.

PASOWANIE NA UCZNIA

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie

„zasadniczej”. Wszyscy – uczniowie, nauczyciele i goście stoją na

baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do Sztandaru,

który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do

góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do

„salutowania” dwoma palcami i powtarza za Dyrektorem szkoły rotę

przysięgi:

Rota przysięgi:
My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Gowidlinie świadomi powagi chwili uroczyście ślubujemy:
 Dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować jej

Patrona.
 Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje.
 Szanować swoich nauczycieli i rodziców.
 Kochać i czcić swoją Ojczyznę oraz nasze wartości narodowe

i regionalne.
ŚLUBUJEMY!
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2. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez

pierwszoklasistów.

Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duże

pióro i mówi:

Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gowidlinie.

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

1. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci

składają ślubowanie.

Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do Sztandaru podchodzą

uczniowie klas szóstych. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z

wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem szkoły słowa

przysięgi.

Rota ślubowania absolwentów:

My, Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Gowidlinie
Tobie, szkoło ślubujemy:

 wiernie strzec Twojego honoru;

 dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię;
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 z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie;

 swoje życie opierać na nauce Wielkiego Polaka – Naszego
Patrona – Jana Pawła II;

 zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej
wykorzystać w dalszym swoim życiu;

 zawsze pracować sumiennie, uczciwie i czynnie
współuczestniczyć w życiu naszego kraju.

ŚLUBUJEMY

APELE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

1. Apele i uroczystości szkolne są organizowane dla uczniów klas

„O” –VI – Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum.

2. Przebieg apelu lub uroczystości:

A) WPROWADZENIE SZTANDARU:
Prowadzący apel (najczęściej przewodniczący Samorządu

Uczniowskiego):

Proszę wszystkich o powstanie.

Baczność. Poczet Sztandarowy Sztandar Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Gowidlinie wprowadzić. Sztandarowi cześć!

Do hymnu.



16

Po hymnie.

Spocznij.

Proszę usiąść.

B) CZĘŚĆ OFICJALNA

C) WYPROWADZENIE SZTANDARU

Proszę wszystkich o powstanie.

Baczność. Poczet Sztandarowy Sztandar szkoły wyprowadzić. Sztandarowi cześć!

Spocznij.

Proszę usiąść.

D) CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

E) ZAKOŃCZENIE APELU LUB UROCZYSTOŚCI

3. W dniu, w którym w szkole odbywają  się apele i uroczystości szkolne,

uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego: chłopcy białe

koszule i granatowe lub czarne spodnie, natomiast dziewczęta białe

bluzki i granatowe lub czarne spódnice.
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STAŁE UROCZYSTOŚCI WPISANE W HARMONOGRAM PRACY

SZKOŁY

1. Do uroczystości, które na stałe wchodzą w harmonogram pracy

szkoły należą:

1. rozpoczęcie roku szkolnego;

2. Dzień Edukacji Narodowej;

3. ślubowanie uczniów klas pierwszych;

4. święto Odzyskania Niepodległości;

5. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

6. Dzień Patrona Szkoły;

7. zakończenie roku szkolnego.

DEKORACJA BUDYNKU SZKOŁY FLAGAMI PAŃSTWOWYMI

1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

a) Dzień Edukacji Narodowej;

b) Dzień Patrona Szkoły;

c) święta państwowe;

d) dzień rozpoczęcia i  zakończenia roku szkolnego.

Opracowała:

Aleksandra Stark
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