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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. 

Symbole narodowe: 

 flaga narodowa, 

 hymn narodowy, 

Symbole szkoły: 

 patron szkoły, 

 sztandar szkoły, 

 hymn szkoły, 

 logo szkoły. 

 

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. 
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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.  

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 

państwowego. 

 

PATRON SZKOŁY 

Szkoła Podstawowa w Józefinie posiada patrona – Kawalerów Orderu Uśmiechu. 

 

SZTANDAR SZKOŁY 

1. Sztandar szkoły to prostokątny płat tkaniny, obszyty złotymi frędzlami. Prawa strona 

pomalowana jest w barwy narodowe, na tle których umieszczono godło państwowe. 

Na lewej stronie sztandaru widnieje napis z nazwą i imieniem szkoły, logo szkoły 

oraz herb gminy umieszczone na białym tle. 
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Prawa strona sztandaru szkoły 

 

 

Lewa strona sztandaru szkoły 
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2. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. 

3. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a transport,  

przechowywanie i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego 

poszanowania. 

4. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz 

poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

5. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. Insygnia 

pocztu sztandarowego znajdują się w gabinecie dyrektora. 

6. W czasie uroczystości sztandar nosi się rozwinięty. 

7. Poczet sztandarowy jest wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce 

o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: chorąży 

i dwie uczennice asystujące. 

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

w razie ich nieobecności. 

9. Obsadę pocztu sztandarowego powołuje się na dany rok szkolny na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej. 

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,  

 białe rękawiczki. 

12. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń - ciemne spodnie i biała 

koszula, uczennice -  białe bluzki i ciemne spódnice. 
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13. 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. 

 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.  

14. Komendy:  

 „na prawo patrz” - pochyla sztandar; 

 „baczność” - bierze sztandar na ramię. 

15. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

a. uroczyste rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego; 

b. Święto Szkoły; 
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c. Ślubowanie klas pierwszych; 

d. uroczystości patriotyczne i religijne, w których bierze udział społeczność Szkoły 

Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie lub jego delegacja. 

16. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego, podczas którego następuje uroczyste przekazanie 

sztandaru dla nowego składu pocztu.  

17. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy 

skład pocztu. 

18. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który 

mówi: 

Przekazujemy wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Józefinie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę. 

19. Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: 

Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać 

swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami szkoły. 

20. Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje 

sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym 

następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu 

sztandarowego: rękawiczek i szarf. 

21. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych 

w sali uczniów. 

22. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 

lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. 

23. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru 

na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy 

pochylić go do przodu. 



Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie 

 

 

8 

 

24. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną. 

 

HYMN SZKOŁY 

1. Szkoła posiada własny hymn. 

2. Hymn szkoły jest śpiewany podczas następujących uroczystości szkolnych: 

a. uroczyste rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego; 

b. Święto Szkoły; 

c. Ślubowanie klas pierwszych. 

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 szkoły. 

5. Tekst hymnu szkoły: 
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LOGO SZKOŁY

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

 na głównym korytarzu szkolnym, 

 na dokumentach i pismach szkolnych, 

 na zaproszeniach i dyplomach, 

 na stronie internetowej naszej szkoły. 
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1. Każdy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem. 

2. Uczniowie występują w strojach odświętnych. 

3. Uroczystość składa się z: 

 części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego); 

 powitanie uczniów (okolicznościowe przemówienie); 

 części końcowej (odśpiewanie hymnu szkoły, wyprowadzenie sztandaru). 

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

1. Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych. 

2. Uroczystość składa się z: 

 części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, 

złożenie ślubowania przez uczniów i przyrzeczenia przez rodziców, pasowanie na 

ucznia, okolicznościowe przemówienia, odśpiewanie hymnu szkoły, 

wyprowadzenie sztandaru). 

 części artystycznej. 

3. Uczniowie występują w strojach odświętnych. 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. Pierwszoklasiści maja 

wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty 

ślubowania czytanej przez dyrektora: 
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Do ślubowania! 

Obiecuję uroczyście. 

Będę starał się być dobrym i uczciwym. 

Będę strzegł honoru i dobrego imienia swojej szkoły. 

Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. 

Będę uczył się tego co piękne i mądre. 

Będę kochał i czcił moją Ojczyznę i przyczynię się do jej rozwoju, 

aby wyrosnąć na dobrego obywatela naszej Ojczyzny – Polski.   

–  Ślubujemy! 

Po ślubowaniu! 

 

5. Po ślubowaniu następuje odczytanie przyrzeczenia dla rodziców: 

Mam dziecko w szkole i będę się starać: 

 zawsze mieć w pamięci, że moje dziecko jest unikalnym skarbem; 

–  Ślubujemy 

 słuchać uważnie o czym mówi; 

–  Ślubujemy 

 doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze; 

–  Ślubujemy 

 cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając jak szybko ono mija; 

–  Ślubujemy 

 współpracować ze szkołą i z nauczycielami uczącymi moje dziecko 

–  Ślubujemy 
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6. Po złożeniu przyrzeczenia następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły 

podchodzi kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawe ramię mówi:  

Pasuję ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. 

7. 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 odświętnych. 

3. Uroczystość składa się z: 

 części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego); 

 okolicznościowe przemówienie, wręczanie nagród i świadectw absolwentom; 

 przekazanie sztandaru uczniom klas piątych; 

 ślubowanie absolwentów (tekst ślubowania zostaje odczytany przez wybranego 

absolwenta); 

My, Absolwenci Szkoły Podstawowej imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, 

Tobie, Szkoło, ślubujemy: 

 wiernie strzec Twego honoru, 

 dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię, 

 z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej imienia 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, 

 zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym 

swoim życia, 
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 zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego 

kraju 

 – ŚLUBUJEMY 

 część końcowa (odśpiewanie hymnu szkoły, wyprowadzenie sztandaru). 

 

 

Opracowanie: 

Marzena Pytlak 

Anna Wojtan 
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Załącznik 1 

Tekst ślubowania klas pierwszych: 

Do ślubowania! 

Obiecuję uroczyście. 

Będę starał się być dobrym i uczciwym. 

Będę strzegł honoru i dobrego imienia swojej szkoły. 

Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. 

Będę uczył się tego co piękne i mądre. 

Będę kochał i czcił moją Ojczyznę i przyczynię się do jej rozwoju, 

aby wyrosnąć na dobrego obywatela naszej Ojczyzny – Polski.   

–  Ślubujemy! 

Po ślubowaniu! 

Tekst przyrzeczenia rodziców uczniów klas pierwszych: 

Mam dziecko w szkole i będę się starać: 

 zawsze mieć w pamięci, że moje dziecko jest unikalnym skarbem; 

 Ślubujemy 

 słuchać uważnie o czym mówi; 

 Ślubujemy 

 doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze; 

 Ślubujemy 

 cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając jak szybko ono mija; 

 Ślubujemy 

 współpracować ze szkołą i z nauczycielami uczącymi moje dziecko. 

 Ślubujemy  
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Załącznik 2 

 Tekst ślubowania absolwentów: 

My, Absolwenci Szkoły Podstawowej imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Józefinie, Tobie, Szkoło, ślubujemy: 

 wiernie strzec Twego honoru, 

 dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię, 

 z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej  

imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, 

 zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać 

w dalszym swoim życia, 

 zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu 

naszego kraju 

 – ŚLUBUJEMY 
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Załącznik 3 

Tekst przekazania sztandaru: 

Dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego mówi: 

Przekazujemy wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Józefinie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę. 

Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: 

Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie 

wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami szkoły. 

 


