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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3
im. Porozumienia Jastrzębskiego
w Jastrzębiu - Zdroju

CEREMONIAŁ
SZKOLNY
z wykorzystaniem sztandaru

Podstawa prawna: par. 20 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r., nr 61, poz. 624, z
późniejszymi zmianami).
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17.

Wstęp
Mając na względzie prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego
pokolenia, w trosce o jego właściwą postawę, którą cechować powinien
patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych,
szanując tradycje i zwyczaje panujące w szkołach i pozostałych placówkach
oświatowych pragniemy przedstawić uwagi dotyczące ceremoniału szkolnego.

1. Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty:
„Kształcenie

i

wychowanie

służy

rozwijaniu

u

młodzieży

poczucia

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”
oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:
„

Nauczyciel

w

swoich

działaniach

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich
zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej
ucznia.”;
celowym wydaje się zdefiniowanie i określenie we współczesnej szkole
najważniejszych pojęć oraz zachowań uczniów tworzących ceremoniał szkolny.
2. Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez:
a) patriotyzm
b) szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumieć będziemy:
godło, flagę, barwy, sztandar i banderę oraz hymn narodowy,
c) szacunek dla symboli szkolnych.
3
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3. Najważniejsze pojęcia to:
a) patriotyzm- to miłość i przywiązanie do ojczyzny; również „małej ojczyzny”
b) godło- wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na
głowie, z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu. Heraldyczny
znak orła jako godło dynastii państwowej pojawił się w I połowie XIII w.,
za rządów Władysława Łokietka stał się oficjalnym godłem całego państwa;
po odzyskaniu niepodległości w 1919 Sejm przyjął go za herb państwa.
Nowy wizerunek orła został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RP
z 1927; oparty na projekcie prof. Z. Kamińskiego, wzorowany na godle z
czasów Stefana Batorego o kształcie prawie identycznym z obowiązującym
obecnie; po 1945 orzeł podobny do przedwojennego, lecz bez korony
(potwierdzony dekretem z 1955); od 1990 orzeł biały z koroną.
c) flaga państwowa RP to prostokątny płat tkaniny o barwach RP umieszczony
na maszcie. Stosunek szerokości do długości flagi przedstawia proporcja
5:8. Flaga składa się z 2 równoległych pasów równej długości ; górny biały
a dolny czerwony. Górny związany jest z orłem herbowym, a dolny
czerwony nawiązuje do barwy pola jego tarczy;
d) hymn państwowy - „Mazurek Dąbrowskiego” , wprowadzony okólnikiem
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15
października 1926 roku, którego współczesny tekst literacki i muzyczny
zostały określone w ustawie sejmowej z 31 stycznia 1980 roku.
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Symbole Szkoły
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Jastrzębiu - Zdroju posiada:
1. Logo szkoły
2. Sztandar szkoły;
3. Ceremoniał Wewnątrzszkolny.
Ceremoniał wewnątrzszkolny - opis sposobów przeprowadzania najważniejszych
uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły. To również zbiór zasad
zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.
Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym placówki. Należy je eksponować
podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły,
znaczkach, identyfikatorach.
Sztandar szkoły powinien składać się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego
złotą frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych, może być na niej
umieszczone godło państwowe. Na lewej stronie płata znajdują się barwy szkoły,
na tle których znajduje się napis z nazwą i imieniem szkoły. Może się tu również
znaleźć godło szkoły oraz wizerunek patrona, dewiza lub herb miasta
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Poczet sztandarowy w szkole

Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie. W tym samym miejscu
znajdują się insygnia pocztu sztandarowego, czyli:
1. Biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię,
2. Białe rękawiczki.

Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy ( 3 osoby) wybrany
spośród zaproponowanych przez RP uczniów. Obok zasadniczego składu powinien
zostać wybrany skład „rezerwowy”.
W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej
postawie i godni tego zaszczytu. Skład pocztu sztandarowego jest następujący:
1. Chorąży: jeden uczeń,
2. Zastępcy chorążego: dwóch uczniów.
Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego
za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów do dyrektora
szkoły. Uczniowie wybierani są z klas: pierwszej i drugiej. Po skończeniu kadencji
uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, a ich
nazwiska zostają wpisane do kroniki szkoły.
Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.
Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,
powinni być ubrani odświętnie: chłopcy - białe koszule i ciemne spodnie;
dziewczęta - białe bluzki i ciemne spódnice.
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17.
Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych
oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. W przypadku, gdy
poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono
żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
Sposób udekorowania flagi kirem:
wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu , a kończy w połowie
szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na
sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu
od lewej górnej strony do prawej.

Poczet sztandarowy uczestniczy w apelach szkolnych z okazji:
1. Uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
2. Uroczystości pożegnania absolwentów,
3. Uroczystości rocznicowych.
Miejsce uroczystości opuszcza przed częścią artystyczną.
Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem
i

Dyrektorem

Szkoły

bierze

udział

w

następujących

uroczystościach

pozaszkolnych:
1. Święto Odzyskania Niepodległości,
2. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
3. Święta i uroczystości religijne,
4. Udział w mszach świętych z okazji uroczystości rocznicowych.
Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego są następujące:
1. „Zasadnicza” (na baczność) - chorąży trzyma przed sobą sztandar
w pozycji pionowej, jest to również postawa przyjmowana przez asystę w
czasie salutowania i prezentowania sztandaru oraz w trakcie marszu,
7


2. „Prezentuj” – chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa
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przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i
wystąpieniem pocztu sztandarowego,
3. „Salutowanie sztandarem” – chorąży trzyma sztandar przed sobą pod kątem
około 45 stopni, sztandar znajduje się w tej postawie
w momencie ślubowania, składania przyrzeczeń, w kościele w czasie
Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa oraz odczytywania apelu
poległych, czy salwy honorowej,
4. „Na ramię” – w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu
chorążego pod kątem około 45 stopni,
5. „Spocznij” – postawa pocztu sztandarowego.
Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie
uroczystego zakończenia roku szkolnego klas programowo najwyższych.
Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi
nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku: chorąży i jego zastępcy
z przodu sztandaru.
Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który
mówi:
Przekazujemy Wam sztandar – symbol naszej spuścizny
Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę
Na co 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 dotychczasowy poczet przekazuje insygnia. Chorąży salutuje
sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano i całuje róg sztandaru, po
tym następuje przekazanie sztandaru.
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej.
Wszyscy – uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Na komendę:
Wyróżnieni uczniowie klas pierwszych,
Do ślubowania na sztandar szkoły,
Wystąp !
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 ślubowania:
ROTA ŚLUBOWANIA
My uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Jastrzębiu –
Zdroju – na sztandar Cechu uroczyście ślubujemy:
1. Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować
i wzbogacać jej dobre tradycje.
Ślubujemy!
2. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy,
wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki.
Ślubujemy!
3. Godnie reprezentować środowisko rzemieślnicze
Ślubujemy!
4. Z poczuciem pełnej odpowiedzialności zdobywać jak najlepsze
przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej dla potrzeb i dobra
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ślubujemy!
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5. Szanować, chronić i pomnażać własną pracą mienie społeczne – być
rzetelnym i uczciwym rzemieślnikiem
Ślubujemy!
6. Okazywać należny szacunek władzom szkolnym i cechowym,
współpracownikom, nauczycielom oraz przestrzegać zasad koleżeńskiego
współżycia
Ślubujemy!
7. Rzetelnie realizować postanowienia Kodeksu Ucznia, zawsze i
wszędzie zachować postawę godną ucznia Rzeczypospolitej Polskiej.
Ślubujemy!
8. Przestrzegać ustaleń władz szkolnych i cechowych oraz wszelkich
przepisów wydanych przez inne władze państwowe.
Ślubujemy!
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Apele i uroczystości szkolne
Apele i uroczystości szkolne są organizowane dla uczniów zgodnie
z harmonogramem uroczystości.
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; dziewczęta - białe bluzki i granatowe lub czarne spódnice.
Przebieg apelu:
1. Rozpoczęcie apelu
1.1 Wprowadzenie sztandaru
Prowadzący apel podaje następujące komendy:
Proszę wszystkich o powstanie,
Baczność,
Poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić,
Do hymnu,
Po hymnie.
Spocznij.

1.2

Powitanie zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły,
rodziców oraz uczniów:
Na dzisiejszym apelu przygotowanym z okazji ...... (nazwa święta lub
uroczystości ) miło jest mi powitać przybyłych gości:
Panią ........................,
Pana .........................,
Dyrektora szkoły,
Nauczycieli,
Pracowników szkoły,
Rodziców,
Uczniów.
11
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2 Część oficjalna
2.1

Przemówienia Dyrektora Szkoły i chętnych gości.

2.2

Wyprowadzenie sztandaru.
Prowadzący apel podaje następujące komendy:
Proszę wszystkich o powstanie,
Baczność,
Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić,
Spocznij.

3. Część artystyczna
4. Zakończenie apelu
4.1

Podziękowanie osobom, które przygotowały apel i gościom za
przybycie

4.2

Zakończenie uroczystości.
Na tym kończymy naszą uroczystość,
Można się rozejść.

12



17.

Zachowanie się pocztu sztandarowego
podczas uroczystości religijnych
1. Co najmniej kilka minut przed rozpoczęciem uroczystości poczty
sztandarowe ustawiają się przed wejściem do kościoła bądź w wypadku
mszy polowej w miejscu wyznaczonym przez organizatora uroczystości,
zachowując przy tym ustaloną kolejność precedencjalną.
2. Poczty sztandarowe wchodzą do świątyni:
- po przywitaniu w progu świątyni przez celebransa (kapłana,
przewodniczącego liturgii), najczęściej w asyście wszystkich kapłanów
koncelebrujących mszę świętą, idąc za nimi.
- po przybyciu kapłana (-nów) i asysty liturgicznej do ołtarza. Wówczas
kapłan przewodniczący liturgii bądź inna (uprzednio umówiona) osoba
mówi: „Proszę o wprowadzenie sztandarów” i poczty sztandarowe
wchodzą do świątyni w ustalonej wcześniej kolejności, z zachowaniem
odpowiednich odstępów.
3. Po wejściu do świątyni poczet zbliża się do ołtarza, wnosząc sztandar w
położeniu „Na ramię!”. Kiedy znajduje się na chwilę i (bez komendy) oddaje
honory miejscu sprawowania liturgii, salutując sztandarem przez 3-5 sekund.
Następnie chorąży przenosi sztandar do położenia „Prezentuj!” i wykonuje
zwrot (w lewo lub prawo) i marszem udaje się w miejsce przewidziane dla
pocztu w scenariuszu uroczystości.
4. Chorąży pocztu sztandarowego podczas mszy świętej:
- wykonuje chwyt „Prezentuj!”: podczas czytania Ewangelii (od momentu,
kiedy wypowiadane są słowa „Słowa Ewangelii według Świętego ...” do
słów „Oto Słowo Pańskie”) i w trakcie Błogosławieństwa, kiedy
wypowiadane są słowa „Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i duch Święty”;
- salutuje w miejscu: podczas Podniesienia (od słów „On bowiem tej nocy,
kiedy był, kiedy był wydany…” do słów „To czyńcie na moją pamiątkę”)
oraz przed Komunią Świętą (od słów „Oto Baranek Boży…” do słów
„…ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”). Oba te
fragmenty mszy świętej są sygnalizowane dzwonieniem dzwonków bądź
uderzeniem w gong.
5. Jeżeli uroczystość religijna ma jednocześnie charakter patriotyczny, podczas
mszy świętej są wykonywane polskie pieśni hymniczne – Rota, bądź „Boże
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coś Polskę”. Poczty sztandarowe salutują sztandarem podczas wykonywania.
6. Jeżeli członkowie pocztu sztandarowego chcą przystąpić do Komunii
Świętej, nie występują z szyku, lecz kładą lewą rękę „na sercu”,
sygnalizując w ten sposób chęć przyjęcia sakramentu kapłanowi. Kapłan
podchodzi do pocztu i udziela Komunii Świętej. Ważne, aby organizator
uroczystości uzgodnił taki właśnie sposób sygnalizowania chęci przyjęcia
Komunii Świętej prze członków pocztu sztandarowego.
7. Poczty sztandarowe opuszczają kościół w taki samej kolejności, w jakiej
wchodziły. Powinny to zrobić zanim kapłani opuszczą ołtarz, a wierni
zaczną wychodzić ze świątyni.
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Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły

Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego,
2. Pasowanie na ucznia,
3. Dzień Patrona,
4. Dzień Edukacji Narodowej,
5. Święto Odzyskania Niepodległości,
6. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
7. Zakończenie roku szkolnego.
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Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi z okazji
następujących świąt państwowych i innych uroczystości.

Ceremoniał został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w Jastrzębiu Zdroju w dniu …………… i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
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