CEREMONIAŁ
ZESPOŁU SZKÓŁ W TUPLICACH
Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem
młodzieży z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. Jednoczy on
społeczność szkolną i umacnia więzi między uczniami, kształtuje tradycję lokalną i patriotyzm.
Najważniejsze uroczystości tworzące ceremoniał szkolny to:
- OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH,
- OBCHODY ROCZNIC WAŻNYCH WYDARZEŃ W ŻYCIU KRAJU, REGIONU, GMINY
I SZKOŁY,
- ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO,
- ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH,
- ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY,
Symbole państwowe eksponowane w ceremoniale szkolnym to:
- FLAGA PAŃSTWOWA,
- GODŁO PAŃSTWOWE,
- HYMN PAŃSTWOWY.
Symbole państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem miast, stowarzyszeń i
organizacji krajowych i międzynarodowych (UE, NATO).
Symbol szkolny eksponowany w ceremoniale szkolnym to SZTANDAR SZKOŁY.

I. POSTĘPOWANIE Z SYMBOLAMI PAŃSTWOWYMI.
1. Flaga państwowa.
1.1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami RP z okazji:
a. świąt państwowych (rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Odzyskania Niepodległości,
Święto Pracy, rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja),
b. wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych,
c. innych uroczystości wynikających z kalendarza roku szkolnego i ceremoniału,
d. podczas żałoby narodowej,
e. podczas żałoby szkolnej.
Żałobę można wyrazić poprzez przymocowanie do drzewca flagi państwowej czarnej
wstęgi, której długość sięga do połowy czerwonego materiału flagi. Nie jest określona szerokość
kiru.

1.2. Flagi organizacji międzynarodowych (np. Unia Europejska) nie mają statusu flag państwowych
i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po lewej stronie.
2. Godło państwowe.
2.1. Godło państwowe umieszczone winno być w pomieszczeniach, w których odbywają się
uroczystości szkolne i zajęcia dydaktyczne.
2.2. Pozycja godła państwowego w pomieszczeniu – na ścianie na wprost wejścia lub na ścianie
czołowej w miejscu widocznym od wejścia, winna zapewnić mu należytą cześć i szacunek.
3. Hymn państwowy.
3.1. Hymn państwowy winien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas
uroczystości szkolnych po komendzie wydanej przez prowadzącego.
3.2. Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza.
II. SZTANDAR SZKOŁY
Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, szkoły i jej najbliższego
środowiska.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie,
transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania
Sztandar przechowywany jest w gablocie w gabinecie dyrektora szkoły wraz z insygniami pocztu
sztandarowego.

III. POCZET SZTANDAROWY

Wybierany co roku spośród uczniów

o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu,

wytypowanych przez wychowawców. W jego skład wchodzą:

- chorąży pocztu – uczeń

- asysta – uczennica

- asysta – uczennica

wybierany jest również rezerwowy skład pocztu

sztandarowego. Opiekę nad pocztami sprawują

nauczyciele-opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie występują w ubiorze odświętnym, biało – czarnym, uczennice obligatoryjnie zakładają
czarne spódnice o równej długości,

Insygnia pocztu sztandarowego:

- biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w
stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze

W przypadku żałoby, na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na
drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

Kadencja pocztu sztandarowego trwa 1 rok, od momentu jego przejęcia do momentu przekazania.

W uzasadnionych wypadkach, za naruszenie regulaminu szkoły, Rada Pedagogiczna może odwołać
ucznia/uczennicę ze składu pocztu, w takim przypadku dokonuje się wyborów uzupełniających.

Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego

 „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”.

 „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”.
Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

 „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.

 „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do
położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą
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.

 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”.

 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.

W trakcie odśpiewywania hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45 stopni.

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

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez
wydawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez
kościół, trzymając sztandar pod kątem 45 stopni do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie,
bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

W trakcie mszy świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie
klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w
pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45 stopni do przodu w pozycji
„Baczność” następuje:

- 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.

IV. PRZEKAZANIE SZTANDARU

Przekazanie sztandaru ma miejsce podczas uroczystości zakończenie roku szkolnego.

Przebieg:

Osoba prowadząca (przewodniczący Samorządu Uczniowskiego) wydaje komendę:

„Proszę o powstanie. Baczność! Sztandar wprowadzić!”

Wejście pocztu sztandarowego (zajęcie miejsca po lewej stronie od wejścia)

„Do hymnu” (postawa sztandaru: salutowanie w miejscu)

„Po hymnie!” (postawa sztandaru: prezentuj, a potem spocznij)

„Baczność! Pani Dyrektor, „osoba prowadząca” melduje gotowość szkoły do przekazania
Sztandaru.

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. Tadeusza Kościuszki

w

Tuplicach/ Publicznego Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Tuplicach. Opiekujcie się nim i
godnie reprezentujcie naszą szkołę”.

Chorąży z pocztu przyjmującego sztandar:

„Przyjmujemy sztandar szkoły. Będziemy o niego dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki
i godnie reprezentować /Szkołę podstawową/ Publiczne Gimnazjum/ w Tuplicach”.

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży klęka na prawe kolano i całuje róg sztandaru
(postawa sztandaru: „prezentuj”).

Chorąży przekazujący sztandar podchodzi dwa kroki do przodu i oddaje sztandar chorążemu
przyjmującemu sztandar, a następnie przekazywane są szarfy i rękawiczki.

Asysta pocztu przyjmującego sztandar podchodzi do chorążego (postawa sztandaru:
„prezentuj”).

Osoba prowadząca wydaje komendę:

„Sztandar wyprowadzić!” (pierwszy wychodzi poczet przekazujący sztandar, a za nim poczet
przyjmujący)

„Spocznij!”

Jeśli nadal konieczna jest obecność sztandaru, to po jego przekazaniu stary poczet dołącza do
pozostałych uczniów na sali.

V. REPREZENTOWANIE SZKOŁY NA UROCZYSTOŚCIACH POZASZKOLNYCH

Obowiązkiem uczniów wchodzących w skład pocztu sztandarowego jest również branie
udziału w wydarzeniach pozaszkolnych, czyli godne reprezentowanie szkoły poza jej murami,
partycypowanie w uroczystościach, na które Dyrekcja została zaproszona wraz z pocztem
sztandarowym oraz uczestnictwo w uroczystościach żałobnych pracowników i uczniów naszej
szkoły.

VI. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Uczniowie występują w odświętnych strojach. Uroczystość składa się z:

 części

oficjalnej

(wprowadzenie

sztandaru,

odśpiewanie

hymnu

państwowego,

okolicznościowe przemówienia, wyprowadzenie sztandaru).

VII. ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawców (obowiązkiem wychowawców
klas pierwszych jest wyznaczenie uczniów do składania przysięgi przy sztandarze), Samorząd
Uczniowski oraz klasę odpowiedzialną za program artystyczny. Uczniowie występują w
strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie klas pierwszych stoją na baczność.
Sztandar, który trzymają uczniowie z pocztu, skierowany jest w stronę ślubujących.

Uroczystość jest prowadzona przez Przewodniczącego Szkoły.

1. Wprowadzenie sztandaru szkoły.

2. Odśpiewanie hymnu.

3. Powitanie gości.

4. Przemowa dyrekcji szkoły.

5. Przewodniczący mówi: „Teraz przystąpimy do aktu ślubowania”.

Dyrekcja wydaje komendę: „Baczność. Do ślubowania wystąp!” (następuje opuszczenie
sztandaru, przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, wyciągają dwa palce
prawej ręki w stronę sztandaru). Dyrekcja informuje: „Proszę wszystkich uczniów klas
pierwszych o powtarzanie tekstu roty”, następnie czyta rotę ślubowania, a pierwszoklasiści w
skupieniu powtarzają za Dyrekcją:

Ślubujemy Tobie Ojczyzno, że całym życiem i wszystkimi czynami

służyć Ci będziemy, walczyć o pokój

i szczęście ludzi, o lepszą przyszłość młodych pokoleń.

Będziemy uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

jak dla niej pracować kiedy urośniemy

Przyrzekamy nauką i pracą przynosić chlubę naszej szkole,

swym

zachowaniem

i

nauką

sprawiać

radość

rodzicom

i

nauczycielom

Będziemy dbać o swoje zdrowie i sprawność fizyczną .

6. Przewodniczący: „Po ślubowaniu!” (reprezentanci klas pierwszych powracają na swoje
miejsca).

„ Wyprowadzić sztandar szkoły!”

„Spocznij!” .

7. Zaproszenie uczestników uroczystości na program artystyczny.

VIII. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem.

Uczniowie występują w strojach

odświętnych.

Uroczystość składa się z:
części oficjalnej prowadzonej przez Przewodniczącego Szkoły (wprowadzenie sztandaru,
odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienia dyrekcji i zaproszonych gości, wręczanie
świadectw z wyróżnieniem i nagród, wyprowadzenie sztandaru)
części artystycznej przygotowanej przez wyznaczoną do tego klasę i jej wychowawcę.

IX. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS SZÓSTYCH

Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem.

Uczniowie występują w strojach

odświętnych.

Uroczystość składa się z:
części oficjalnej prowadzonej przez Przewodniczącego Szkoły (wprowadzenie sztandaru,
odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienia dyrekcji i zaproszonych gości,
podziękowania , wyprowadzenie sztandaru);
części artystycznej przygotowanej przez wyznaczoną do tego klasę i jej wychowawcę.

