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            Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną  

i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. 

S Z T A N D A R    S Z K O L N Y  

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu - Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru 

wymagają  zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru 

do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. 

2. Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej 

gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

3. Płatem Sztandaru Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego jest tkanina 

o wymiarach 100 cm x 100 cm barwy białej po stronie głównej - awers. 

4. W centralnej części tej strony, w wieńcu laurowym pomiędzy którego liśćmi są czerwone 

korale symbolizujące miłość do Ojczyzny, trud i poświęcenie, jest otwarta księga  

w kolorze srebra, na której widnieją dwie litery wyhaftowane złotymi nićmi A (alfa)  

i  (omega) co oznacza początek i koniec. 

5. Nad księgą widnieje srebrny kaganek ze złotym płomieniem jako symbol oświaty 

(edukacji). 

6. Niżej, pod księgą znajduje się globus, który częściowo zakrywa księgę. 

7. Pod wieńcem laurowym widnieje wyhaftowany złotymi literami napis Szkoła 

Podstawowa imienia Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach. 

8. Niżej widoczna jest kotwica w kolorze srebrno-złotym jako symbol Polski Walczącej.  

Pod nią znajduje się dębowy wieniec, zakończony złotą szyszką. Po lewej stronie tego 

znaku widnieje napis wyszyty złotymi nićmi: rok 1939, a po prawej 1945. 

9. Rewers sztandaru naszej szkoły ma kolor biało-czerwony. 

10. Na białej części widnieje Godło Polski, zaś na czerwonej znajduje się Biały Orzeł  

w złotej, otwartej koronie. Jego dziób i szpony mają również kolor złoty. 

11. Jeden bok płata sztandaru jest przymocowany do drzewca. Boki płata z wyjątkiem boku 

przytwierdzonego do drzewca są obszyte  złotą frędzlą. 
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12. Głowica sztandaru, wykonana z żółtego metalu, składa się z godła Rzeczypospolitej 

Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest na podstawie w formie puszki oraz 

tulei mocującej głowicę do drzewca. 

13.  Drzewce sztandaru o średnicy 4,5 cm i długości 250 cm jest wykonane z drewna 

toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone z tuleją  z metalu żółtego.  

14. Skład pocztu sztandarowego: chorąży (sztandarowy) - uczeń i asysta - dwie uczennice. 

15. Skład zasadniczy i rezerwowy pocztu sztandarowego tworzą dwie trójki uczniów 

starszych klas Szkoły, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie  

i wzorowym zachowaniu. 

16. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców 

klas na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. 

17. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od uroczystego przekazania sztandaru 

w dniu zakończenia roku szkolnego). 

18. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

19. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: 

 uczeń - chorąży -  garnitur, ew. ciemne spodnie, biała koszula,  

 uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice. 

20. Insygnia pocztu sztandarowego: 

 biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym  

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

 białe rękawiczki. 

21. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

 ślubowanie klas pierwszych, 

 Święto Szkoły,   

 uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości, 

 uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

22. Chwyty sztandaru: 

 postawa  „zasadnicza”  - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze  

na wysokości czubka buta, drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa, lewa 

ręka jak w postawie zasadniczej; 
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postawa „spocznij” - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej", 

chorąży i asysta w postawie „spocznij”; 

postawa „na ramię” - chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce  

na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia, prawa ręka wyciągnięta 

wzdłuż drzewca;          

postawa „prezentuj” - z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką  

i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku), 

następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej 

jej długości, obejmując dolną część drzewca, asysta w postawie „zasadniczej”; 

salutowanie sztandaru 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 do przodu pod kątem 45°, po czasie „salutowania” przenosi sztandar do 

postawy „prezentuj”;     

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 

23. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru: 

a) wprowadzenie sztandaru 

L.p. Komendy 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”. Sztandar 
wprowadzić.   

Uczestnicy w postawie 
 „zasadniczej”. 

1.Wprowadzenie   
sztandaru. 

2. Zatrzymanie na 
ustalonym 
miejscu. 

1. W postawie „na ramię  
w marszu”. 

2. Postawa „prezentuj”. 

3. „Do hymnu” jak wyżej (j.w.) 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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b) wyprowadzenie sztandaru  

L.p. Komendy Opis sytuacyjny zachowania 
się uczestników po komendzie 

Poczet 
sztandarowy 

sztandar 

1. Proszę o powstanie. Uczestnicy powstają przed 

wyprowadzeniem sztandaru. 

Spocznij. Postawa „spocznij”. 

2. „Baczność”. Sztandar 

wyprowadzić. 

Uczestnicy w postawie  

„zasadniczej”. 

Postawa 

„zasadnicza”. 

Wyprowadzenie 

sztandaru. 

Postawa „zasadnicza”. 

Postawa „na ramię  

w marszu”. 

3. „Spocznij.” Uczestnicy siadają.     

24. Ceremoniał przekazania sztandaru. 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny 
zachowania się 
uczestników 

Poczet 
sztandarowy 

Sztandar 

1. Proszę wstać. Uczestnicy wstają. Postawa „spocznij”. Postawa „spocznij”. 
2. Poczet sztandarowy oraz 

nowy skład pocztu do 
przekazania sztandaru- 
wystąp. 

Uczestnicy postawa 
„zasadnicza” nowy 
skład pocztu 
występuje i ustawia 
się z przodu 
sztandaru. 

Postawa  
„zasadnicza”. 

 

Postawa „zasadnicza”. 

Postawa „prezentuj”. 

3. „Baczność”- sztandar 
przekazać. 

Uczestnicy postawa 
„zasadnicza”. 

Dotychczasowa 
asysta przekazuje 
insygnia ustawia się 
obok nowej asysty 
po lewej i prawej 
stronie.  

1. Chorąży podaje sztandar 
jednej z asysty, przekazuje 
szarfę a potem rękawiczki. 

2.Następnie odbiera 
sztandar, przekazuje go 
nowemu chorążemu  
i mówi: „Przekazujemy 
Wam sztandar Szkoły-
symbol patriotyzmu  
i tradycji, noście go  
z dumą i honorem”. 

3. Sztandar w postawie 
„spocznij”. 

4. „Baczność” ustępujący 
poczet odmaszerować. 

„Spocznij”. 

Uczestnicy w 
postawie 
„zasadniczej”. 

Nagradzają brawami 
ustępujący poczet, 

Postawa 
„zasadnicza”. 

 

Postawa „spocznij”. 

Postawa „prezentuj”. 

 

 

Postawa „spocznij”. 
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który przechodzi na 
wyznaczone miejsce. 

5. „Baczność” - sztandar 
wyprowadzić. 

 

Postawa 
„zasadnicza”. 

Postawa 
„zasadnicza” 

wyprowadzenie 
sztandaru. 

Postawa „zasadnicza”. 

Postawa „na ramię 
w marszu”. 

6. „Spocznij”. Uczestnicy siadają.     

25. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny 
zachowania się 
uczestników 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. Proszę wstać. Uczestnicy wstają.     
2. „Baczność” sztandar 

wprowadzić. 
Uczestnicy w postawie 
zasadniczej. 

1.Wprowadzenie 
sztandaru. 

2.Zatrzymanie na 
ustalonym miejscu. 

1.Postawa „na ramię 
w marszu”. 

2.Postawa zasadnicza.  

3. „Do ślubowania”. Uczestnicy w postawie 
„zasadniczej” ślubujący 
podnoszą prawą rękę do 
ślubowania (palce na 
wysokości oczu). 

Postawa „zasadnicza”. Postawa „prezentuj”. 

Postawa „salutowanie 
w miejscu”. 

4. „Po ślubowaniu”. Uczestnicy „spocznij” 
ślubujący opuszczają 
rękę. 

Postawa „spocznij”. Postawa „prezentuj”. 

Postawa "zasadnicza". 
5. „Baczność” - sztandar 

szkoły wyprowadzić. 
Uczestnicy postawa 
„zasadnicza”. 

Postawa  „zasadnicza”. 

Wyprowadzenie 
sztandaru. 

Postawa „zasadnicza”. 

Postawa „na ramię 
w marszu”.  

6. Spocznij. Uczestnicy siadają.     

26. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły. 

Sztandar Szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez 

administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, 

uroczystościach pogrzebowych i innych. W dniu uroczystości sztandar jest przewieziony  

na miejsce zbiórek pocztów sztandarowych. Celebracja sztandaru jest zgodna z ustaloną 

regułą zachowania pocztów sztandarowych w czasie danej uroczystości, natomiast chwyty 

sztandaru obowiązują jak w Ceremoniale Szkolnym. Po uroczystości sztandar jest 

przewieziony do szkoły i złożony w gablocie. 

 


