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Ceremonia wewn trzszkolny jest zbiorem obowi zuj cych norm zachowa w czasie uroczysto ci
szkolnych. Nazywa on i opisuje symbole szko y oraz okre la formy celebracji wiat i uroczysto ci
szkolnych z udzia em sztandaru.
SZTANDAR SZKOLNY

1. Sztandar dla spo eczno ci szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Ma ej Ojczyzny, jak jest szko a
i jej najbli sze otoczenie. Uroczysto ci z udzia em sztandaru wymagaj zachowania powagi,
a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, w ciwych postaw jego
poszanowania.

2. Sztandar jest przechowywany w Szkolnej Izbie Regionalnej w zamkni tej gablocie. W tej samej gablocie
znajduj si insygnia pocztu sztandarowego.
3. Poczet sztandarowy powinien by wytypowany spo ród uczniów klas VI. wyró niaj cych si w nauce,
o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu, w nast puj cym sk adzie: Chor y (sztandarowy)
i asystuj cy.
4. Kandydatury sk adu pocztu sztandarowego s przedstawione przez wychowawców klas i samorz d
szkolny na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez ni zatwierdzone.

3.t

5. Kadencja pocztu trwa jeden rok (pocz wszy od przekazania w dniu uroczystego zako czenia roku
szkolnego).

6. Decyzj Rady Pedagogicznej uczniowie mog by odwo ani ze sk adu pocztu sztandarowego. W takim
przypadku dokonuje si wyboru uzupe niaj cego.
7. Chor y i asysta powinni by ubrani od wi tnie - w strój galowy wg opisu zawartego w Statucie.
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8. Insygnia pocztu sztandarowego:
bia o-czerwone szarfy przewieszone przez prawe rami , zwrócone kolorem bia ym w stron
ko nierza, spi te na lewym biodrze,
bia e r kawiczki.
9. Udzia sztandaru w uroczysto ciach zwi zanych z w asn tradycj :
1)
wi to Patrona
2) Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
3) Po egnanie absolwentów
zwi zanych z uroczysto ciami wpisanymi w harmonogram pracy szko y:
1) Rozpocz cie roku szkolnego
2)
wi to Niepodleg ci
3)
wi to Konstytucji 3 Maja
4) Zako czenie roku szkolnego
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10. Chwyty sztandaru:
postawa „ zasadnicza” - sztandar po ony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysoko ci
czubka buta. Drzewce przytrzymywane praw r
na wysoko ci pasa. Lewa r ka jak w postawie
zasadniczej.
postawa „spocznij” - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chor y
i asysta w postawie "spocznij".

postawa „na rami ” - chor y praw r
( pomagaj c sobie lew ) k adzie drzewce na prawe
rami i trzyma je pod k tem 45° w stosunku do ramienia. Prawa r ka wyci gni ta wzd drzewca

postawa „ prezentuj” - z postawy „zasadniczej” chor y podnosi sztandar praw r
i pionowo do
góry wzd prawego ramienia (d
prawej r ki na wysoko ci barku). Nast pnie lew r
chwyta

2
drzewiec sztandaru tu pod praw i opuszcza praw r
cz
drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”.

na ca ej jej d ugo ci, obejmuj c doln

salutowanie sztandarem w marszu - z po
w miejscu.
Komendy:
„ na prawo patrz” - pochyla sztandar
„baczno ” - bierze sztandar na rami
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salutowanie sztandaru w miejscu - wykonuje si z postawy „prezentuj”- Chor y robi zwrot w
prawo skos z równoczesnym wysuni ciem lewej nogi w przód na odleg
jednej stopy i pochyla
sztandar do przodu pod k tem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy
„prezentuj”.

enia „na rami ” w taki sam sposób jak przy salutowaniu

11. Ceremonia uroczysto ci szkolnych z udzia em sztandaru:
a) wprowadzenie sztandaru
L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania si
uczestników po komendzie
Uczestnicy powstaj przed
wprowadzeniem sztandaru

prosz o powstanie

2.

„baczno ”, sztandar Uczestnicy w postawie
wprowadzi
„zasadniczej”

"do hymnu"

jak wy ej

4.

„ po hymnie”

uczestnicy w postawie
„spocznij”

5.
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3.

mo na usi

uczestnicy siadaj

Sztandar

przygotowanie do
wyj cia

postawa „ na
rami ”

- wprowadzenie
sztandaru

- w postawie „na
rami w marszu”

- zatrzymanie na
ustalonym miejscu

- postawa
„prezentuj”

postawa
„ zasadnicza”

postawa
„salutowanie w
miejscu”

spocznij

- postawa
„prezentuj”
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1.

Poczet sztandarowy

- postawa
"spocznij"

spocznij

postawa
"spocznij"

spocznij

postawa
"spocznij"
postawa
„zasadnicza”

b) wyprowadzenie sztandaru
1.
2.

uczestnicy powstaj przed
wprowadzeniem sztandaru
"baczno " sztandar uczestnicy w postawie
wyprowadzi
„ zasadniczej”

„ spocznij”
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3.

prosz o powstanie

uczestnicy siadaj

12. Ceremonia przekazania sztandaru.
Rota lubowania:
lubuj by dobrym Polakiem.
Dba o dobre imi szko y.
By godnym jej Patrona Jana Paw a II.
Sta na stra y warto ci: PRAWDY, DOBRA I PI KNA
lubuj , swoim zachowaniem i nauk ,
sprawia rado rodzicom i nauczycielom.

- postawa
”zasadnicza”
- wyprowadzenie
sztandaru

postawa „na
rami w marszu”
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1.

prosz wsta

Opis sytuacyjny
zachowania si
uczestników
uczestnicy wstaj

2.

poczet sztandarowy oraz
nowy sk ad pocztu (lub
wytypowani uczniowie
klas) do przekazania
sztandaru- wyst p

3.

L.p.

Komendy

Poczet
sztandarowy

Sztandar
postawa „spocznij”

uczestnicy postawa
„zasadnicza” nowy sk ad
pocztu wyst puje i
ustawia si z przodu
sztandaru

postawa
„zasadnicza”

-postawa „zasadnicza”
postawa „prezentuj”

„baczno ”- sztandar
przekaza

uczestnicy postawa
„ zasadnicza”

dotychczasowa
asysta
przekazuje
insygnia ustawia si obok
nowej asysty po
lewej i prawej
stronie

- chor y podaje
sztandar jednej z asysty,
- przekazuje szarf
potem r kawiczki
- nast pnie odbiera
sztandar i przekazuje go
nowemu chor emu i
mówi:
„Przekazujemy Wam
sztandar szko y-symbol
patriotyzmu
i tradycji, no cie go
z dum i honorem”
- sztandar w postawie
„spocznij”

4.

„baczno ” ust puj cy
poczet odmaszerowa
„spocznij”

5.

„baczno ”- sztandar
wyprowadzi

uczestnicy w postawie
„zasadniczej” nagradzaj
barwami ust puj cy
poczet, który przechodzi
na wyznaczone miejsce
postawa „zasadnicza”

6.

„ spocznij”
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postawa
„spocznij”

postawa „prezentuj”
postawa „spocznij”

postawa
„zasadnicza”
wyprowadzenie
sztandaru

postawa „zasadnicza”
postawa „na rami w
marszu”

uczestnicy siadaj

13. Ceremonia lubowania klas pierwszych
Rota lubowania:
lubuj na sztandar szko y
uczy si pilnie i ch tnie.
Dba o dobre imi szko y
oraz by godnym jej Patrona Jana Paw a II.
odwa nie i uczciwie.
Kocha swoj Ojczyzn
i pracowa dla niej, kiedy dorosn .
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postawa
„zasadnicza”
postawa
„spocznij”

Rota lubowania rodziców :
Mam dziecko w szkole i b
si stara :
Zawsze mie w pami ci,
e moje dziecko jest dla mnie unikalnym darem,
ucha uwa nie o czym mówi,
Pami ta , e ka dy uczy si na b dach,
Docenia w dziecku to, co w nim najlepsze,
Przytula je cz sto,
Cieszy si jego dzieci stwa,
Pami ta , e szybko mijaj lata,
Kiedy ono jest ma ym dzieckiem.
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3.

4.

5.

Prosz wsta
„baczno sztandar
wprowadzi ”

„do lubowania”

„po lubowaniu”

„baczno - sztandar
szko y wyprowadzi ”

Opis sytuacyjny zachowania
Poczet sztandarowy
Sztandar
si uczestników
Uczestnicy wstaj
-postawa „na rami
Uczestnicy
-wprowadzenie
w postawie zasadniczej
sztandaru,
w marszu”
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1.
2.

Komendy

Uczestnicy
w postawie „zasadniczej”
lubuj cy podnosz praw
do lubowania (palce na
wysoko ci oczu)
Uczestnicy „spocznij”
lubuj cy opuszczaj r

Uczestnicy postawa
„zasadnicza”

zatrzymanie na
ustalonym miejscu
Postawa
„zasadnicza”

Postawa „spocznij”

- postawa
„zasadnicza”

3.t

L.p.

wyprowadzenie
sztandaru

6.

„spocznij”

-postawa
„zasadnicza”
-postawa
„prezentuj”

-postaw
„salutowanie w
miejscu”
-postawa
„prezentuj”
-postawa
„zasadnicza”
- postawa
„zasadnicza”

- postawa „na
rami w marszu”

Uczestnicy siadaj
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14. Udzia sztandaru w uroczysto ciach poza terenem szko y.
Sztandar szko y mo e bra udzia w uroczysto ciach rocznicowych, organizowanych przez administracj
samorz dow i pa stwow oraz w uroczysto ciach religijnych: Mszy wi tej, uroczysto ciach
pogrzebowych i innych.

HYMN SZK O

Y

1. Hymnem szko y jest utwór „Do marze …”
2.

owa i muzyka: S awomir Chmiel

Do marze …
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1. Codziennie dzwonek nas gromadzi,
By stworzy jeden wielki kr g,
I setki ró nych nowych zdarze ,
Sk adaj si w logiczny ci g.

Tu wiat poznajesz krok po kroku,
Masz czas, by nim zachwyci si ,
Wielu przyjació masz u boku,
By razem z nimi cieszy si .

Podnosz c zawsze wzrok ku górom
Wytrwale zniesiesz ka dy trud;
Wyt aj s uch, s uchaj natury.
By Wielkim cz owiekiem by móg !

Ref: Wi c razem do marze zbudujmy szlak.
Wi c razem do marze zbudujmy szlak
2. Tu jest pocz tek Twojej drogi,
Przed Tob jeszcze drogi szmat,
Wi c zanim dalej st d wyruszysz,
miech i dobro zabierz w wiat.

Podnosz c zawsze wzrok ku górom
Wytrwale zniesiesz ka dy trud;
Wyt aj s uch, s uchaj natury.
By Wielkim cz owiekiem by móg !

Ref: Wi c razem do marze zbudujmy szlak.
Wi c razem do marze zbudujmy szlak.

PATRON SZKO

Y
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1. Patronem szko y jest JAN PAWE II.
2. Posta Wielkiego Patrona (duchowego opiekuna), znakomicie wpisuje si w misj i wizj naszej
szko y i okre la jej to samo . Przyj ta przez nas koncepcja wychowania mie ci si w nurcie
personalizmu filozoficznego Karola Wojty y.

3. Jan Pawe II patronuje naszym wysi kom, które ukierunkowane s na budowanie „cywilizacji ycia i
mi ci”.
4. Za swoje motto obieramy s owa Jana Paw a II wyryte na tablicy pami tkowej: „Musicie od siebie
wymaga , cho by inni od was nie wymagali”.

5. W szkole znajduje si gablota – JAN PAWE II – NASZ PATRON, podtytu Szuka em was…
nawi zuje do ostatnich s ów, jakie Ojciec wi ty skierowa do m odych ludzi przed swoj mierci .
PROGRAMOWE BUDOWANIE SZACUNKU DLA SYMBOLI NARODOWYCH

1. Do symboli narodowych wi kszo Polaków ma szczególny stosunek. Równocze nie powszechne jest
odczucie, e w niedostatecznym stopniu przekazuje si dzieciom i m odzie y warto ci patriotyczne, na
które sk ada si poszanowanie dla symboli narodowych. (na podst. bada NIK z grudnia 2004 r.)
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2. Nasza szko a podj a programowe dzia ania w celu budowania szacunku dla symboli narodowych:
1) Zosta opracowany program „Wychowanie patriotyczne i obywatelskie”, który jest realizowany na
dwóch poziomach edukacyjnych: dla klas I – III w ramach „kszta cenia zintegrowanego” oraz klas IV
- VI w ramach cie ki edukacyjnej „Wychowanie do ycia w spo ecze stwie”.
2) Budynek szko y dekorowany jest flagami pa stwowymi wg Ustawy o godle, barwach i hymnie RP
z 2004 r.

