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Ceremoniał Szkolny
w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych
Wstęp
Ceremoniał szkolny to zbiór ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się
w czasie uroczystości szkolnych, który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy
szkoły. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru.
Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowania i apelów.
Symbole Szkoły:

Sztandar Szkoły
Sztandar Szkolny jest 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.
W skład pocztu sztandarowego wchodzą 3uczniowie o nienagannym
zachowaniu, godni tego zaszczytu.
Opiekunem pocztu sztandarowego jest nauczyciel –
szkolnego.

opiekun samorządu

Do pocztu sztandarowego wybierani są uczniowie z klasy programowo
najwyższej lub w zastępstwie z klasy V.
Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.
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.
1. Sztandar uczestniczy w uroczystych apelach i następujących uroczystościach
które odbywają się w szkole:
/Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną/.
 Rozpoczęcie roku szkolnego (IX ); przyjęcie w progi szkoły klas
pierwszych
 Dzień Edukacji Narodowej (14 X );
 Ślubowanie uczniów klas pierwszych (X)
 Święto Odzyskania Niepodległości (11 XI );
 Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II (IV)
 Święto Flagi i Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja ( V );
 Zakończenie roku szkolnego; pożegnanie absolwentów (VI);
2. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem
i Dyrektorem Szkoły bierze udział w następujących uroczystościach:





Święto Odzyskania Niepodległości,
rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
święta i uroczystości państwowe lub religijne
udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych.

3. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:
- „zasadnicza” – na baczność, uczeń trzyma przed sobą sztandar w pozycji pionowej
- „salutowanie sztandarem” – uczeń 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 honorowe
- „na ramię” – w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu ucznia
pod kątem około 45 stopni,
- „spocznij” – to postawa uczniów z całego pocztu sztandarowego.
4. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie
uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych.
Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi
nowy skład pocztu, uczniowie przekazują insygnia. Uczeń salutuje sztandarem.

Uczeń, który odbiera sztandar przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po
tym szóstoklasista przekazuje sztandar.
Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom szkolnym i państwowym
śpiewany jest hymn Polski ,, Mazurek Dąbrowskiego”.

Pasowanie na ucznia:
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 lub przewodniczącym szkoły rotę przysięgi, którą opracowują
wychowawcy klas pierwszych.
Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez
pierwszoklasistów.
Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który stoi w postawie
na baczność, kładzie np. duży ołówek czy duże pióro i mówi:
Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Pożegnanie absolwentów:
Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają
ślubowanie.
Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry
rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa
przysięgi.
Rota ślubowania absolwentów:
My , Absolwenci Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Tobie, Szkoło ślubujemy:
- dalszą nauką i pracą rozsławiać Twoje imię i pomnażać dobro
Ojczyzny,
- nieść w życie pozytywne wartości
- być podporą rodziców i słabszych;
- wiernie strzec Twojego honoru;
- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka SP w Kończycach
Małych
(rota ślubowania może być modyfikowana)
Apele i uroczystości szkolne:

Apele i uroczystości
szkolne są organizowane dla uczniów klas I-VI,
w poziomach klas lub w dwóch grupach wiekowych:
-grupa wiekowa I-III,
-grupa wiekowa IV-VI.
Przebieg apelu:
CZĘŚĆ OFICJALNA:

I.

1. Odczytanie przez Dyrektora szkoły Rozkazu wprowadzenia sztandaru.
2. Wprowadzenie sztandaru.
3. Odśpiewanie hymnu państwowego.
4. Złożenie raportu przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:
Panie Dyrektorze, przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, .................
(imię i nazwisko ucznia) melduje uczniów klas ..... gotowych do uroczystego apelu
z okazji .............. (nazwa święta lub uroczystości) .
Dyrektor: Dziękuję. Spocznij.
5. Ciąg dalszy części oficjalnej
ślubowanie, itp/
6. Wyprowadzenie sztandaru

/przywitanie,

przemówienia,

nagrody,

Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić.
Spocznij.
Proszę usiąść.
II. CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:
W dniu, w którym w szkole odbywają się apele i uroczystości szkolne, wszyscy
zobowiązani są do noszenia stroju odświętnego, uczniowie – stroju galowego:
chłopcy -białe koszule i granatowe lub czarne spodnie , dziewczynki -białe bluzki
i granatowe lub czarne spódnice.
Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi
1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi z okazji:
a)
b)
c)
d)
e)

Dnia Edukacji Narodowej;
Świąt państwowych;
Wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych;
Innych uroczystości wynikających z kalendarza roku szkolnego;
Podczas żałoby narodowej.

