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Ceremoniał szkolny  
w Szkole Podstawowej 

 im . Jana Brzechwy w Żeliszowie 

 

I. Ceremoniał i tradycja szkolna.  
 
1. Co to jest ceremoniał szkolny?  

Jest to opis przeprowadzenia uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru i samej celebracji 
sztandaru. Jest pomocny w organizacji ślubowań i innych uroczystości szkolnych. Stanowią 
integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez 
szkolnych. Jest ważnym rozdziałem szkolnego programu wychowawczego. 

2. Zasady ceremoniału szkolnego. 
  

� Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły.  
� Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły (godło państwowe, flaga narodowa, 
       sztandar szkoły) oraz kultywowania tradycji szkoły.  
� Do ceremoniału szkoły należą:  

- Uroczyste powitanie i zakończenie roku szkolnego  
- Ślubowanie klas pierwszych  
- Święto Niepodległości 
- Dzień Patrona Szkoły  
- Uroczyste pożegnanie absolwentów  

� Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem świąt państwowych  
       obchodzonych w szkole (Odzyskanie Niepodległości)  
� Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt 
       państwowych, oświatowych.  
� Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest wystąpienie w poczcie sztandarowym szkoły.  
� Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę:  

- w uroczystościach szkolnych o znaczących walorach patriotyczno-wychowawczych  
- w innych uroczystościach, na które jest zaproszony  
- w uroczystościach wewnątrzszkolnych tj. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, święto szkoły,  
  akademie i spotkania o znacznych walorach patriotyczno – religijno - wychowawczych. 

3. Tradycja szkolna.  

Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości, imprez i zwyczajów zaakceptowany do 
realizacji przez młodzież, nauczycieli i rodziców. Ma na celu organizację życia szkoły, realizację 
celów wychowawczych oraz integrację społeczności szkolnej. Harmonogram uroczystości  
i imprez stanowi jej chronologiczny zapis o przebiegu roku szkolnego. Jest każdorazowo 
zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.  
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II.  Sztandar szkolny  
 
1. Sztandar szkolny:  

Sztandar nadano Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie  UCHWAŁĄ NR 
XIV/104/12 RADY GMINY BOLESŁAWIEC  Z DNIA 11 KWIETNIA 2012 R.   

Składa się on  z płata, głowicy i drzewca. 
 Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku długości 100 cm, koloru 
niebieskiego po stronie głównej, a biało-czerwonego po stronie odwrotnej, obszyta z trzech stron 
złotymi  frędzlami  długości  5 cm. Czwarty brzeg ma kółeczka metalowe służące do połączenia  
z drzewcem. Wszystkie elementy płata sztandaru są haftowane technikami tradycyjnymi,  z użyciem 
złotych i srebrnych nici metalizowanych. 
 Na stronie głównej płata znajduje się logo szkoły  otoczone złotą obwódką, pod logiem 
stylizowane złote gałązki wawrzynu. Nad logo umieszczony jest w łuku napis SZKOŁA 
PODSTAWOWA, pod gałązkami wawrzynu w linii prostej napis IM. JANA  BRZECHWY, pod nim 
– także w linii prostej – napis W ŻELISZOWIE. Litery napisów złote. 
 Strona  odwrotna  - biało-czerwona – o barwach Rzeczypospolitej Polskiej.  Pośrodku strony 
wizerunek orła białego, haftowany srebrnym szychem. Korona, dziób i szpony haftowane złotym 
szychem. Nad orłem w łuku złoty napis RZECZPOSPOLITA POLSKA,  pod orłem data – 2012 – 
także złota. Głowica sztandaru składa się z orła wykonanego z białego metalu. Dziób, korona   
 i szpony z żółtego metalu. Drzewce sztandaru, długości 250 cm jest sporządzone z drewna 
toczonego o średnicy 3,5cm.                                                                       .  
 

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport  
i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.  
Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.  

 
Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska  
w szkole, dlatego w jego składzie powinni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie 
 i godni tego zaszczytu. 

         Skład osobowy pocztu sztandarowego:  

- chorąży: uczeń klasy V (w momencie wyboru) + jeden rezerwowy  
- asysta: dwie uczennice klasy V + dwie rezerwowe  

Kandydatury składu są przedstawiane przez wychowawcę klasy V na czerwcowej Radzie 
Pedagogicznej i przez Radę zatwierdzane.  

Kadencja pocztu trwa jeden rok (od ślubowania pocztu w dniu przekazania sztandaru- podczas 
uroczystości zakończenia roku szkolnego przez cały kolejny rok szkolny). 
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 Insygnia pocztu sztandarowego:  

- biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry  
- białe rękawiczki  
- chorąży i asysta ubrani odświętnie:  

I. chorąży - ciemne spodnie, biała koszula  
II.  asysta - białe bluzki, ciemne spódnice (podobne) 

 

2. Harmonogram uroczystości i imprez z udziałem sztandaru.  

                
L.p. 

Uroczystość (impreza) Termin 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Wrzesień 

2. Ślubowanie klas pierwszych, 
Dzień Edukacji Narodowej 

Październik 

3. Święto Niepodległości Listopad 

4. Dzień Patrona Maj 

5. Zakończenie roku szkolnego Czerwiec 

 

3. Komendy wydawane podczas uroczystości z udziałem sztandaru. 

           Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego  

L.P. Komendy i ich 
kolejność 

Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 

Poczet 
sztandarowy 

Sztandar 

1. Proszę o 
powstanie 

uczestnicy wstają Postawa spocznij Postawa spocznij 

2. "baczność" – 
Poczet 
sztandarowy 
wprowadzić 
sztandar 

uczestnicy w postawie 
zasadniczej 

- wprowadzenie 
sztandaru  
- zatrzymanie w 
ustalonym miejscu 

- postawa "na ramię 
w marszu"  
- postawa 
"zasadnicza" 

3. Poczet 
sztandarowy 
przejmujący 
Wstąp  

Uczestnicy postawa 
zasadnicza, nowy skład 
pocztu sztandarowego 
występuje i ustawia się: 
chorąży z przodu sztandaru, 
asysta przodem do bocznych 
płaszczyzn sztandaru w 
odległości 1 metra 

postawa 
"zasadnicza" 

- postawa "na ramię 
w marszu"  
- postawa 
"zasadnicza"  
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od sztandaru 

4. "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" 

5. "po ślubowaniu" uczestnicy "spocznij", nowy 
skład pocztu opuszcza dłonie 
po ślubowaniu  

postawa 
"zasadnicza" 

- postawa "prezentuj" 

6. "baczność"  
- sztandar 
przekazać  

Uczestnicy postawa 
"zasadnicza" 

- dotychczasowa 
asysta przekazuje 
insygnia,  
- ustawia się obok 
nowej asysty po 
lewej i po prawej 
stronie  

- chorąży przekazuje 
sztandar,  
- ustawia się obok 
przekazanego 
sztandaru, sztandar w 
postawie "spocznij"  

7. "baczność"  
poczet 
ustępujący 
odmaszerować  
"spocznij"  

Uczestnicy postawa 
"zasadnicza", uczestnicy 
nagradzają brawami 
ustępujący poczet, który 
przechodzi na wyznaczone 
miejsce.  
Dyrektor dokonuje 
wręczenia pamiątkowych 
nagród.  

postawa 
"zasadnicza"  
  
   
postawa "spocznij"  

postawa "prezentuj"  
  
   
 
postawa "spocznij"  

8. "baczność" – 
poczet 
sztandarowy 
wyprowadzić 
sztandar 

uczestnicy w postawie 
zasadniczej 

- postawa 
zasadnicza  
- wyprowadzenie 
sztandaru  

- postawa 
"zasadnicza"  
- postawa "na ramię 
w marszu"  

9. "spocznij" uczestnicy siadają - - 

 

     Ceremoniał ślubowania klas pierwszych  

L.P. Komendy i 
ich kolejność 

Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 

Poczet 
sztandarowy 

Sztandar 

1. Proszę o 
powstanie 

uczestnicy wstają Postawa spocznij Postawa spocznij 

2. "baczność" – 
poczet 
sztandarowy 
wprowadzić  

uczestnicy w postawie 
zasadniczej 

- wprowadzenie 
sztandaru  
- zatrzymanie 
w ustalonym 

- postawa "na ramię 
w marszu"  
- postawa "zasadnicza"  
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sztandar miejscu  

3. "do 
ślubowania" 

- uczestnicy - postawa 
zasadnicza,  
- ślubujący podnoszą prawą 
rękę do ślubowania (palce 
jak przy salutowaniu) na 
wysokości oczu.  

postawa 
"zasadnicza" 

- postawa "prezentuj"  
- postawa "salutowanie 
w miejscu"  

4. "po 
ślubowaniu" 

uczestnicy "spocznij", 
ślubujący opuszczają ręce 

postawa "spocznij" - postawa "prezentuj"  
- postawa "zasadnicza"  

5. "baczność" – 
poczet 
sztandarowy 
wyprowadzić 
sztandar 

uczestnicy w postawie 
zasadniczej 

- postawa 
zasadnicza  
- wyprowadzenie 
sztandaru  

- postawa "zasadnicza"  
- postawa "na ramię 
w marszu"  

6. "spocznij" uczestnicy siadają - - 

        

     Uroczystości rocznicowe  

 
     Wprowadzenie sztandaru  

L.P. Komendy i ich 
kolejność 

Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 

Poczet 
sztandarowy 

Sztandar 

1. Proszę o powstanie Uczestnicy wstają przed 
wprowadzeniem sztandaru 

Przygotowanie do 
wejścia 

Postawa "na 
ramię" 

2. "Baczność" – poczet 
sztandarowy 
wprowadzić sztandar 

Uczestnicy w postawie 
zasadniczej 

- wprowadzenie 
sztandaru  
- zatrzymanie w 
ustalonym miejscu  

- postawa "na 
ramię w marszu"  
- postawa 
"prezentuj"  

3. "Do hymnu" Uczestnicy w postawie 
zasadniczej 

Postawa zasadnicza Postawa 
"salutowanie 
w miejscu" 

4. "Po hymnie" Uczestnicy w postawie 
"spocznij" 

spocznij Postawa 
"prezentuj",  
postawa 
"spocznij" 

5. Można usiąść Uczestnicy siadają spocznij Postawa 
"spocznij" 
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Wyprowadzenie sztandaru  
 

L.P. Komendy i ich 
kolejność 

Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. Proszę o powstanie Uczestnicy wstają przed 
wyprowadzeniem 
sztandaru 

spocznij Postawa "spocznij" 

2. "Baczność" – poczet 
sztandarowy 
wyprowadzić sztandar  

Uczestnicy w postawie 
zasadniczej 

Postawa zasadnicza, 
wyprowadzenie 
sztandaru 

Postawa 
zasadnicza, 
postawa "na ramię 
w marszu" 

3. Spocznij Uczestnicy siadają lub 
opuszczają miejsce 
uroczystości 

- - 

 

Opracował zespół w składzie:  
Katarzyna Matoryn, Joanna Sawicka, Mariola Tyc 


