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I.  WSTĘP 
 

 

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” . 

„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” . 

 

2. Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:  

      a) sztandar szkoły, 

      b) hymn szkoły.  

 

Sztandar szkoły 

Strona główna (prawa) - płat materiału barwy czerwonej z wyhaftowanym centralnie srebrną 

nicią orłem - godłem państwa polskiego. 

Strona odwrotna (lewa) - płat materiału barwy białej. Na nim centralnie wyhaftowany 

wizerunek powstańców styczniowych różnych partii i oddziałów. Nad wizerunkiem 

czerwoną nicią wyszyty napis: SZKOŁA PODSTAWOWA, którego dokończenie poniżej,  

w dwóch liniach: IM. POWSTAŃCÓW 1863r. / W TULISZKOWIE. Narożniki płata zdobią 

czarne krzyże okonturowane czerwoną nicią. W każdym z nich daty roczne: 1863 - data 

symbolizująca wybuch powstania, 1937 - data nadania imienia szkole, 1967 - data 

przekazania szkole pierwszego, historycznego już sztandaru, 2017 - data poświęcenia  

i przekazania obecnego sztandaru. 

Głowicę stanowi symboliczna kosa - jedna z najpopularniejszych broni w dziejach powstań 

polskich. 
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Hymn szkoły 

Szkoła posiada własny hymn. Znajomość jego słów to jeden z ważniejszych obowiązków  

uczniowskich. Podczas wykonywania  hymnu  szkoły  uczniowie  zachowują się  tak,  jak  

w trakcie wykonywania hymnu państwowego. 

Pieśń W krwawym polu, zwana też Pobudką, pochodzi z okresu Powstania Styczniowego 

1863r.  „W krwawym polu srebrne ptaszę”  to nasze godło narodowe - orzeł na tle czerwieni 

sztandaru. 

 
                                        Hymn  szkoły 

                         „ W krwawym polu ”       słowa: Wincenty Pol 

               1. W krwawym polu srebrne ptaszę, 

                   poszli w boje chłopcy nasze. 

                   Hu - ha! Krew gra! Duch gra! Hu - ha! 

                   Niechaj Polska zna, jakich synów ma.    

               2. Obok orła, znak Pogoni, 

                  poszli nasi w bój bez broni. 

                  Hu - ha! Krew gra! Duch gra! Hu - ha! 

                  Niechaj Polska zna, jakich synów ma.   

              3. Naszym braciom dopomagaj, 

                  nieprzyjaciół naszych smagaj! 

                  Hu - ha! Krew gra! Duch gra! Hu - ha! 

                  Niechaj Polska zna, jakich synów ma.    

  

3. Ceremoniał Szkolny jest opisem przeprowadzania uroczystości  z udziałem sztandaru       

szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest  pomocny w organizacji ślubowań, przyrzeczeń           

i innych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją  

szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest ważnym elementem  

szkolnego programu wychowawczego. Został opracowany dla Szkoły Podstawowej                      

w Tuliszkowie. 

 

 

 

 



6 

 

§ 1 

Sztandar szkolny. 

 

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, 

symbolem małej ojczyzny, jaką  jest szkoła i jej  najbliższe środowisko. Uroczystości 

z  udziałem  sztandaru  wymagają  zachowania  powagi, a przechowywanie, transport 

i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw i szacunku . 

2.   Sztandar jest przechowywany w specjalnej zamkniętej gablocie przy wejściu 

głównym do szkoły. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu 

sztandarowego. 

 

§ 2 

 

Poczet sztandarowy. 

 

1. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska 

w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej 

postawie i godni tego zaszczytu. 

2. Skład pocztu sztandarowego: 

1) chorąży - uczeń szkoły podstawowej, 

2) asysta - uczennice szkoły  podstawowej. 

3. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:  

                1)  uczeń - ciemny garnitur,  biała koszula, 

                2)  uczennice - białe bluzki, ciemne spódnice. 

      4.   Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od ślubowania w dniu  

            uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

      5.   Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu  

            sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego. 
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§ 3 

 

Insygnia pocztu  sztandarowego. 

 

1.  Insygniami pocztu sztandarowego są: 

1) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem  

białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze;  

2) białe rękawiczki. 

 

 

II.  UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH 

 

§ 4 

 

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły. 

 

1. Uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Odzyskanie Niepodległości, 

2. Ceremonia ślubowania pocztu sztandarowego (zakończenie roku szkolnego), 

3. Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

4. Ceremonia ślubowania klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, 

5. Święto Patrona Szkoły. 

 

§ 5 

 

Udział sztandaru w uroczystościach pozaszkolnych. 

 

1. Udział sztandaru w uroczystościach pozaszkolnych odbywa się na zaproszenie, np. 

innych szkół, instytucji, itp. 

2. W przypadku, gdy sztandar uczestniczy w uroczystości pogrzebowej lub ogłoszono 

żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem (czarna wstążka; 

przywieszona w miejscu zamocowania sztandaru na drzewcu od lewej górnej strony 

do prawej. Jej szerokość nie jest określona, długość - do 2/3 szerokości płachty 

sztandaru. 

           Pochylenie sztandaru do pozycji „prezentuj” odbywa się podczas: 
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1) opuszczania trumny do grobu, 

2) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

3) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną 

osobę prowadzącą uroczystość. 

3. W czasie uroczystości kościelnych: 

1) sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend, 

2) w czasie wprowadzania i wyprowadzania sztandaru uczestnicy uroczystości       

stoją, 

3) po przejściu przez Kościół poczet sztandarowy ustawia się po prawej stronie    

     bokiem do ołtarza, przyjmując postawę zasadniczą, 

4)  członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju 

     i nie wykonują żadnych innych gestów, stoją cały czas w pozycji 

     zasadniczej, 

5)  pochylenie sztandaru do pozycji „prezentuj” odbywa się: 

                        -  podczas podniesienia Hostii w czasie Przemienienia i przed Komunią  

                              Świętą, 

                        -  w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji  przy wystawieniu   

                               Najświętszego Sakramentu, 

                        -  na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną     

    osobę prowadzącą uroczystość. 

4.   Inne uroczystości pozaszkolne: 

1) komendy podaje organizator, 

2) pochylenie sztandaru do pozycji „prezentuj” odbywa się podczas składania 

wieńców, kwiatów i zniczy, 

3) podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się trzymanie sztandaru               

w postawie „na ramię”, 

4) podczas wciągania flagi państwowej należy pochylić sztandaru do pozycji 

„prezentuj”. 
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III.  CHWYTY SZTANDARU 

 

§ 6 

 

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące chwyty 

sztandaru: 

 

1.    Postawa „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 jak w postawie „zasadniczej". 

2. Postawa „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej". 

Chorąży i asysta w postawie „spocznij". 

3. Postawa „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe 

ramię i trzyma je pod kątem 45°. Płat sztandaru musi być oddalony od barku 

przynajmniej na szerokość dłoni. 

4. Postawa „prezentuj” – z postawy „zasadniczej" chorąży pochyla sztandar w przód o 45° 

z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy. 

Przytrzymuje sztandar również lewą dłonią poniżej prawej dłoni. 

5. 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°. Po czasie „salutowania" przenosi sztandar 

do postawy „prezentuj". 

6. 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. 
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IV.   PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI 

 

§ 7 

 
 

Uroczystości rocznicowe. 

1.  Wprowadzenie sztandaru. 

 

 

 

Lp. 

 

Komendy 

i ich kolejność 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

po komendzie 

 

Poczet 

sztandarowy 

 

Sztandar 

1. Proszę o 

powstanie. 

uczestnicy powstają 

przed wprowadzeniem 

sztandaru 

przygotowanie 

do wejścia 

postawa 

na ramię 

2. Baczność! Poczet  

sztandarowy 

wstąp! 

uczestnicy w postawie 

zasadniczej 

wprowadzenie 

sztandaru - 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

w postawie na 

ramię w marszu - 

postawa 

prezentuj 

3. Do hymnu! uczestnicy jak wyżej postawa zasadnicza postawa 

salutowanie 

w miejscu 

4. Po hymnie! uczestnicy w postawie 

spocznij, ewentualnie 

siadają 

spocznij postawa prezentuj 

-postawa spocznij 

 

2.  Wyprowadzenie sztandaru. 

 

 

 

Lp. 

 

Komendy 

i ich kolejność 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

po komendzie 

 

Poczet 

sztandarowy 

 

Sztandar 

1. Proszę o 

powstanie. 

uczestnicy powstają 

przed wyprowadzeniem 

sztandaru 

spocznij postawa spocznij 

 

 

 

2. Baczność! Poczet 

sztandarowy 

wystąp! 

uczestnicy w postawie 

zasadniczej 

postawa zasadnicza 

- wyprowadzenie 

postawa 

zasadnicza 

postawa na ramię 

3. Spocznij Uczestnicy siadają lub 

opuszczają miejsce 

uroczystości 

--------------------- ---------------- 
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§ 8 
 

Święto Patrona. 

Ceremoniał przebiega tak samo, jak ceremoniał uroczystości rocznicowych. 

 

§ 9 
 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. 

Ceremoniał przebiega tak samo, jak ceremoniał uroczystości rocznicowych. 

 

§ 10 
 

Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego. 

 

1. Ceremoniał odbywa się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

2. Ślubowanie odbywa się zgodnie z następującym ceremoniałem: 

 

 

Lp. 

 

Komendy 

i ich kolejność 

Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników po 

komendzie 

 

Poczet 

sztandarowy 

 

Sztandar 

1. Proszę o 

powstanie. 

uczestnicy powstają postawa spocznij postawa spocznij 

 

2. Baczność! Poczet 

sztandarowy 

wstąp! 

uczestnicy w postawie 

zasadniczej 

wprowadzenie 

sztandaru - 

zatrzymanie się na 

ustalonym miejscu 

postawa na ramię 

w marszu - 

postawa 

zasadnicza 

3. Do hymnu 

szkolnego! 

uczestnicy jak wyżej postawa zasadnicza postawa 

salutowanie 

w miejscu 

4. Do przekazania 

sztandaru poczet 

sztandarowy w 

składzie: 

chorąży 

   uczeń... 

asysta          

  uczennica... 

  uczennica… 

 („nowy poczet 

sztandarowy”)  

wystąp! 

 

uczestnicy postawa 

zasadnicza, nowy skład 

pocztu występuje i 

ustawia się: chorąży  

z przodu sztandaru, 

asysta przodem do 

bocznych płaszczyzn 

sztandaru w odległości 

1 m od sztandaru 

postawa zasadnicza postawa 

zasadnicza - 

postawa 

prezentuj 
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5. Do ślubowania! uczestnicy postawa 

zasadnicza, nowy skład 

pocztu sztandarowego 

unosi prawe dłonie 

(palce jak przy 

salutowaniu) na 

sztandar i powtarza 

tekst ślubowania 

postawa zasadnicza postawa 

salutowanie 

w miejscu 

 

6. 

 

Rota ślubowania 

 

 

j.w. 

 

j.w. 

 

j.w. 

7. Sztandar 

przekazać! 

uczestnicy postawa 

zasadnicza 

dotychczasowa 

asysta przekazuje 

insygnia, ustawia 

się obok nowej 

asysty po lewej i 

prawej stronie 

 

chorąży 

przekazuje 

sztandar, ustawia 

się obok 

przekazanego 

sztandaru. 

Sztandar w 

postawie spocznij 

8. Chorąży  

  uczeń... 

asysta    

  uczennica...  

  uczennica... 

(„stary poczet 

sztandarowy”) 

odmaszerować! 

Spocznij! 

uczestnicy postawa 

zasadnicza 

postawa zasadnicza 

 

 

 

 

 

 

 

postawa spocznij 

postawa prezentuj 

 

 

 

 

 

 

 

postawa spocznij 

 

3.   Rota ślubowania pocztu sztandarowego. 

            Rotę ślubowania pocztu sztandarowego czyta przewodniczący Samorządu     

            Uczniowskiego. 

   „Przyjmując sztandar Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie przyrzekamy uroczyście: 

1) nosić go dumnie – przyrzekamy, 

2) przestrzegać uczonych nas zasad i ideałów – przyrzekamy, 

3) szanować i bronić dobrego imienia naszej szkoły – przyrzekamy, 

4) godnie reprezentować szkołę wobec społeczności – przyrzekamy”. 
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§ 11 
 

Ceremoniał ślubowania klas pierwszych szkoły podstawowej. 

 

        1. Ceremoniał odbywa się podczas uroczystego apelu. 

        2. Ślubowanie odbywa się zgodnie z następującym ceremoniałem: 

 

     Prowadzący: 

         Proszę o powstanie.  

         Baczność! Poczet sztandarowy wystąp! 

    Wprowadzenie sztandaru. 

        Spocznij! 

        Wszystkie dzieci znają wiersz Władysława Bełzy pt. Kto ty jesteś?                                  

        Teraz będą odpowiadać na zawarte w nim pytania. 

     Prowadzący:                                  Uczniowie: 

          Kto ty jesteś?                                   Polak mały! 

          Jaki znak Twój?                              Orzeł biały! 

          Gdzie Ty mieszkasz?                      Między swymi! 

          W jakim kraju?                                W polskiej Ziemi! 

          Czym ta ziemia?                              Mą Ojczyzną! 

          Cym zdobyta?                                  Krwią i blizną! 

          Czy ją kochasz?                               Kocham szczerze! 

          A w co wierzysz?                            W Polskę wierzę! 

     Prowadzący: 

         Prosimy wszystkie dzieci o zaprezentowanie wiersza „Barwy Ojczyste”. 

     Uczniowie: 

        Powiewa flaga,                                     Czerwień to miłość. 

        gdy wiatr się zerwie.                             Biel serce czyste. 

        A na tej fladze                                       Piękne są nasze 

        biel jest i czerwień.                                barwy ojczyste. 

     Uczniowie: 

         W imieniu najmłodszych dzieci prosimy Panią Dyrektor o przyjęcie nas do grona   

         uczniów  Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie. 
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     Prowadzący: 

        Proszę o powstanie. 

        Baczność! Poczet sztandarowy do ślubowania wystąp! 

        Dzieci do uroczystego ślubowania wystąp! 

        A teraz przed Orłem, który jest naszym godłem, złożycie przyrzeczenia.  

             Bo kto w naszym będzie gronie 

             wśród pracy czy wśród zabawy, 

             pamiętać musi szkolne ustawy. 

       Do ślubowania! 

       (Przedstawiciele wszystkich klas pierwszych wyciągają prawe dłonie w kierunku     

        sztandaru i dwoma palcami dotykają płótna.) 

        

    Tekst ślubowania: 

          „Ślubuję być dobrym Polakiem, 

            dbać o dobre imię swej klasy, szkoły. 

            Będę się uczyć w szkole: 

            Jak kochać Ojczyznę, 

            Jak dla niej pracować, kiedy urosnę. 

            Będę się starał być dobrym kolegą, 

            swym zachowaniem i nauką, 

            sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.” 

 

 

       Po ślubowaniu! 

       Uczniowie wstąp! 

        Prosimy Panią Dyrektor o dokonanie pasowania najmłodszych dzieci na uczniów naszej  

        szkoły. 

        (Pasowanie dzieci na uczniów i wręczanie dyplomów.) 

        Proszę o powstanie. 

        Baczność! Poczet sztandarowy wstąp! 
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§ 12 

 
Precedencja.  

 

Precedencja to kolejność powitania, przemawiania i zajmowania miejsc przez zaproszonych 

gości w czasie ważnych uroczystości. 

Precedencja na uroczystościach szkolnych przedstawia się przykładowo tak (w zależności od 

listy zaproszonych gości) :    

 A.   1. Proboszcz   2. Burmistrz   3. Wiceburmistrz   4. Radny powiatowy   5. Wizytator KO             

        6. Przewodniczący Rady Rodziców   7. Pozostali goście  

 B.   1. Biskup   2. Marszałek województwa   3. Burmistrz miasta   4. Kurator oświaty    

        5. Radny wojewódzki   6. Radny powiatowy   7. Radny gminny   8. Inspektor wydziału  

        oświaty   9. Przewodniczący Rady Rodziców   10. Pozostali goście. 

 

 

 

V.  SYMBOLE  PAŃSTWOWE 

 

§ 13 
 

 

1. Godło i flaga są symbolami państwa, do których należy odnosić się z należną czcią      i 

szacunkiem.  

2. Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami 

samorządowymi, organizacji itp. 

3. Tradycyjnie godło i flaga pełnią rolę znaków informacyjnych - należy je umieszczać  

w takich miejscach i w takiej liczbie, aby tę rolę spełniały; przy zwielokrotnieniu stają 

się dekoracją. 

4. Godła i flagi powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie fizycznym,     

tj. niezniszczone, nieuszkodzone, niewyblakłe itp. Należy natychmiast reagować         

w przypadkach zanieczyszczenia (np. spowodowanego warunkami atmosferycznymi) 

lub uszkodzenia. 

5. Godła i flagi powinny być przechowywane w czystym pomieszczeniu, w sposób 

zabezpieczający je przed zniszczeniem lub kradzieżą. 
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§ 14 
 

1.   Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. 

2. Na zewnątrz siedziby instytucji tablicę z godłem należy umieścić po prawej stronie 

lub nad wejściem do budynku. 

3. Wewnątrz pomieszczenia godło najlepiej umieścić na wprost wejścia albo na innej 

ścianie w miejscu widocznym od wejścia. Na tej samej ścianie lub części ściany,        

na której umieszczone jest godło, nie należy umieszczać innych obiektów                

(np. kalendarze, obrazy, zdjęcia). 

 

§ 15 
 

1. Z okazji uroczystości, rocznic i świąt państwowych flagi powinny podniesione na lub 

przed siedzibą szkoły. 

2. Flagi powinny być podniesione najpóźniej do godziny 8.00.  

3. Jeżeli uroczystość, rocznica lub święto przypada w przeddzień dni wolnych od pracy, 

flagi mogą być podniesione przez kilka dni, z tym że jeżeli są pozostawione na noc,  

to powinny być oświetlone. 

4. Wielkość flagi powinna być dostosowana do wielkości obiektu oraz do warunków 

otoczenia. 

5. Na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnych znaków, liter, liczb 

czy jakichkolwiek rysunków. 

6. Gdy flaga jest wywieszona powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną. Flaga 

powinna być tak umieszczona, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była 

zamoczona w wodzie. 

7. Flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem       

na ziemię. 

8. Podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze flagę należy zdjąć lub jeżeli musi być 

wywieszona (np. podczas oficjalnej wizyty) należy dbać, aby nie uległa zniszczeniu 

lub zerwaniu, o ile do tego dojdzie, należy ją bezzwłocznie zdjąć. 

9. Po przecięciu wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia jakiegoś 

obiektu lub odsłonięcia pomnika, wstęgę należy zabezpieczyć, aby nie upadła            

na ziemię, nie leżała na ziemi ani nie była deptana. 
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10.  Jeśli używa się flagi do przykrycia posągu lub pomnika podczas uroczystości jego  

 odsłaniania nie można dopuścić, aby flaga upadła na ziemię. 

11.  Jeżeli flaga wywieszana jest pionowo, kolor biały powinien znajdować się po lewej    

 stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. 

12.  W szczególnych sytuacjach np. podczas żałoby narodowej, flagi opuszczamy               

 do połowy masztu. 

 

  

 

Chcemy  być  szanowani  -  szanujmy  swoje symbole. 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie :  Iwona  Bartczak, Małgorzata Kurzawińska 

 

 


