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CEREMONIAŁ SZKOLNY 

Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem 

Sztandaru Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę 

uroczystości szkolnych. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i 

innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją 

szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. 

Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać: 

 flaga narodowa, 

 hymn narodowy, 

 sztandar szkoły, 

 logo szkoły, 

 Strój galowy. 

FLAGA NARODOWA

1. Flaga narodowa to symbol państwowy, do którego należy odnosić się z 

należną czcią i szacunkiem. 

2. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 

 święta państwowe: Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Pracy, 

rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

3. W czasie żałoby narodowej ogłoszonej przez Prezydenta RP, wywieszona 

flaga jest ozdobiona czarnym kirem. 

HYMN PAŃSTWOWY

1. Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, 

stanowiącą odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności 

narodowej, wyrażającą uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji i 

instytucji narodu polskiego.  

2. Hymn powinien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas 

uroczystości państwowych i szkolnych.  
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3. Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa 

zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy 

przez mężczyzn. 

4. Śpiewanie hymnu poprzedza komenda prowadzącego: Baczność. 

         Do hymnu. 

SZTANDAR SZKOŁY 

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, 

symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. 

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a 

przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, 

właściwych  postaw jego poszanowania. 

3. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach 

szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

4. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. 

Insygnia pocztu sztandarowego znajdują się w gabinecie dyrektora. 

5. W czasie uroczystości sztandar nosi się rozwinięty. 

6. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów 

wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym 

zachowaniu w następującym składzie: chorąży i dwie uczennice asystujące. 

7. Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą 

obsadę pocztu w razie ich nieobecności. 

8. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez 

opiekuna pocztu sztandarowego. 

9. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok.  

10. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu 

pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru 

uzupełniającego. 

11. Insygnia pocztu sztandarowego: 

 biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem 

białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,  
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 białe rękawiczki. 

 czapki  z haftowaną nazwa szkoły.  

12. Chorąży i asysta powinni być ubrani na galowo: uczeń - ciemne spodnie i 

biała koszula, uczennice -  białe bluzki i ciemne spódnice. 

13. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

a. uroczyste rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego 

b. ślubowanie klas pierwszych 

c. pożegnanie klas szóstych 

d. uroczystości patriotyczne i religijne wynikające z Kalendarza Imprez i 

Uroczystości Szkolnych. 

14. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie 

uroczystego zakończenia roku szkolnego, podczas którego następuje 

uroczyste przekazanie sztandaru dla nowego składu pocztu.  

15. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 

pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być 

ozdobiony czarnym kirem. 

LOGO SZKOŁY

1. Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym placówki i prezentowane jest: 

 na dokumentach i pismach szkolnych, 

 na zaproszeniach i dyplomach, 

 na witrynie internetowej naszej szkoły. 

 

                                  STRÓJ GALOWY 

 Podczas uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych ucznia obowiązuje strój 

galowy:  

a) dla dziewcząt:  

- biała bluzka z kołnierzykiem typu koszulowego  

- spódniczka w kolorze czarnym lub granatowym ewentualnie wizytowe spodnie 

w kolorze czarnym lub granatowym  

- rajstopy w kolorze białym, ciemnym lub cielistym  
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- stosowne do stroju buty  

b) dla chłopców:  

- biała koszula  

- wizytowe spodnie czarne lub granatowe  

- stosowne do stroju buty. 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1. Każdy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem. 

2. Uczniowie występują w strojach galowych. 

3. Uroczystość składa się z: 

 części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu 

państwowego ); 

 powitanie uczniów (okolicznościowe przemówienie); 

 części końcowej (wyprowadzenie sztandaru). 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

1. Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i 

Samorząd Uczniowski. 

2. Uroczystość składa się z: 

 części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu 

państwowego , złożenia przysięgi, pasowania na ucznia), 

 części końcowej (wyprowadzenie sztandaru). 

 Części artystycznej. 

3. Uczniowie występują w strojach galowych. Podczas ślubowania uczniowie 

klas pierwszych stoją na baczność. 

4. Sztandar, który trzymają uczniowie z pocztu, skierowany jest w stronę 

ślubujących. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, 

który stoi na środku sali. Pierwszoklasiści maja wyciągnięte dwa palce 

prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania 

czytanej przez dyrektora: 

Ślubuję być dobrym Polakiem, 
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     Uczyć się pilnie i chętnie.  

    Szanować pracę swoją i innych. 

   Dbać o dobre imię szkoły i klasy. 

    Kochać   swoja ojczyznę Polskę 

   i pracować dla jej dobra kiedy dorosnę. 

- Ślubuję. 

5. Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły 

podchodzi kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawe ramię 

mówi:  

Pasuję ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej .  

6. Pierwszoklasiści otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO, 

CEREMONIA POŻEGNANIA KLAS SZÓSTYCH 

1. Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem. 

2. Uczniowie występują w strojach galowych. 

3. Uroczystość składa się z: 

 części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu 

państwowego ); 

 przekazanie sztandaru uczniom klas piątych, wyprowadzenie sztandaru. 

 ślubowania absolwentów;  

Przyrzekamy dbać o honor naszej szkoły, w której zdobywaliśmy wiedzę 

 i wychowanie, a w przyszłości ofiarnie pracować dla dobra kraju. Przyrzekamy 

godnie reprezentować naszą szkołę, wzorową dyscypliną służyć Ojczyźnie, 

wszystkimi umiejętnościami i wytrwałością, godnie wypełniać obowiązki 

młodego Obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. 

 wyprowadzenie sztandaru 

 pożegnania absolwentów klas szóstych (okolicznościowe przemówienie, 

wręczanie nagród i świadectw absolwentom); 
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UROCZYSTOŚCI, KTÓRE NA STAŁE WCHODZĄ W PLAN 

PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI EŁCKIEJ: 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego  

2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych  

3. Święto Odzyskania Niepodległości  

4. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

5. Zakończenie roku szkolnego, ceremonia pożegnania klas szóstych  

 


