
CEREMONIAŁ 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU 

Ceremoniał szkolny to zbiór zasad zachowania się dzieci i młodzieży  w trakcie uroczystości 

szkolnych, a także ważny element uczący szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli 

narodowych oraz szkolnych. 

Uroczystości i symbole 

1. Uroczystości szkolne: 

a. rozpoczęcie  roku szkolnego, 

b. ślubowanie klasy pierwszej, 

c. zakończenie roku szkolnego, 

d. uroczystości związane ze świętami narodowymi, 

e. inne uroczyste apele. 

2. Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru szkoły z 

przestrzeganiem następujących zasad: 

a) wprowadzenie sztandaru, 

b) hymn państwowy, 

c) część oficjalna uroczystości, 

d)  hymn szkoły, 

e) wyprowadzenie sztandaru, 

f) część artystyczna. 

 

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

transport i przygotowanie do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. 

4. O udziale pocztów sztandarowych w innych uroczystościach szkolnych oraz 

uroczystościach pozaszkolnych  decyduje dyrektor szkoły. 

5. Na uroczystości pozaszkolne rodzice zobowiązani są przywieść i odebrać swoje 

dziecko po zakończeniu uroczystości. 

6. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystości pogrzebowej, a 

także, gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym 

kirem. 

 

Symbole narodowe 

Najważniejsze symbole narodowe to: 

1. Godło 

2. Flaga 

3. Hymn 

Do symboli narodowych należy odnosić się  z należną czcią i szacunkiem. Symbole narodowe 

mają pierwszeństwo przed innymi znakami mi. przed samorządowymi. Podczas 

wykonywania hymnu obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi oraz zdjęcie 

nakrycia głowy (mężczyźni). 



Symbole szkoły 

Szkoła posiada:  

1. Patrona – Arkady Fiedler 

2. Logo 

3. Sztandar 

4. Hymn szkoły 

5. Ceremoniał szkolny 

 

Przebieg uroczystości szkolnych z udziałem pocztu sztandarowego 

 

Podczas przemarszu pocztu sztandarowego wszyscy stoją. Osoba trzymająca sztandar idzie w 

środku, a sztandar jest pochylony pod katem 45º do przodu. Poczet sztandarowy ustawia się 

przodem do zgromadzonych gości, chorąży podnosi sztandar do pionu. Podczas 

wykonywania hymnu sztandar również jest pochylony pod katem 45º do przodu. 

 

 

Osoba prowadząca uroczystość. 

„Baczność – Poczet sztandarowy wprowadzić” 

„Do hymnu państwowego” 

„Po hymnie” 

 

Raport: 

 

„Panie Dyrektorze, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (imię i nazwisko) zgłasza 

uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu do uroczystego apelu z 

okazji (nazwa święta lub uroczystości)  
 

Następuje część oficjalna apelu. 
Pod koniec tej części uroczystości może być odśpiewany również hymn szkoły. 

Prowadzący podaje komendę: 

 

„Do hymnu szkoły” 

„Po hymnie” 

 

Po części oficjalnej następuje wyprowadzenie sztandaru. Prowadzący podaje komendę: 

 

„Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy wyprowadzić. Spocznij.” 

 

Następuje część artystyczna uroczystości. 

 

 
 
 



Ślubowanie klasy pierwszej 
 

Podczas ślubowania odświętnie ubrani pierwszoklasiści trzymają uniesioną do góry prawą 

rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają tekst roty:  

 

„Ślubuję być dobrym Polakiem, 

Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. 

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. 

Będę się starać być dobrym kolegą,  

Swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję! 

 

Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor kładąc ołówek na prawe ramię 

ucznia mówi: 

 

„Pasuję cie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu”. 

 

 

Ślubowanie pocztu sztandarowego wraz z uroczystym przekazaniem 

sztandaru 

Ślubowanie i przekazanie sztandaru odbywa się na początku uroczystości zakończenia roku 

szkolnego. Chorąży absolwentów pochyla sztandar. Obydwaj jednocześnie robią krok ku 

sobie i trzymając sztandar wygłaszają rotę przekazania. 

Rota przekazania sztandaru: 

Chorąży absolwentów mówi: 

 

„Przekazujemy Wam sztandar naszej szkoły – symbol godności i tradycji. Strzeżcie 

go w imię ideałów zdobywania wiedzy i wolności.” 

 

Chorąży przyjmujący sztandar mówi: 

 

„Z poczuciem odpowiedzialności przyjmujemy sztandar szkoły. Przyrzekamy go nie 

splamić, a swoją postawą i dążeniami postaramy się dowieść, że jesteśmy go godni.” 

Chorąży absolwentów przekazuje sztandar, następnie zdejmuje szarfę i zakłada ją chorążemu 

przyjmującemu sztandar. Po wykonaniu czynności chorąży wykonują równocześnie krok w 

tył. Asysta wykonuje krok do przodu, następnie uczennice z asysty absolwentów zdejmują 

szarfy i zakładają je uczennicom z asysty przejmujących sztandar. Po wykonaniu czynności 

uczennice wykonują krok w tył. Poczty sztandarowe zajmują swoje miejsca. Poczet 

sztandarowy absolwentów zajmuje miejsce przy swojej klasie. Ślubowanie nowego pocztu 

odbywa się po przekazaniu sztandaru. Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do 

momentu umieszczenia go w gablocie. 

 

 



Regulamin pocztu sztandarowego 

1. Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski – Narodu – Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. 

2. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz 

poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

3. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. Insygnia są 

przechowywane w gabinecie dyrektora szkoły. 

4. Insygnia pocztu powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie, powinny 

być przechowywane  w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem lub kradzieżą. 

5. Funkcję opiekuna pocztu oraz opiekę nad sztandarem  pełni nauczyciel wyznaczony 

przez dyrektora szkoły. 

6. Poczet sztandarowy zbiera się w miejscu wyznaczonej zbiórki najpóźniej na 10 minut 

przed rozpoczęciem uroczystości. 

7. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania sztandaru 

w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego). 

8. Decyzją rady pedagogicznej kadencja członka pocztu sztandarowego może być 

przedłużona o kolejny rok szkolny. 

9. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie, którzy okazali się niegodni pełnionej funkcji 

mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takiej sytuacji dokonuje się 

wyboru uzupełniającego. 

10. Ślubowanie nowo wybranego pocztu sztandarowego odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego. Odczytuje się wówczas  nazwiska nowo wybranych 

członków pocztu sztandarowego. 

11. Po zakończeniu kadencji uczniom wręcza się pamiątkowe dyplomy, a nazwiska 

zapisuje się w księdze pamiątkowej szkoły.  

Zasady powoływania pocztu sztandarowego  

1. W skład każdego pocztu sztandarowego wchodzą: 

chorąży (sztandarowy) – uczeń 

asysta sztandaru  - dwie uczennice. 

2. Możliwe jest powołanie składu rezerwowego pocztu, który może zastąpić stałą obsadę 

pocztu razie jej nieobecności. 

3. Opiekun pocztu  wraz z wychowawcami klas V-VIII wybierają spośród uczniów tych 

klas kandydatów do pocztu sztandarowego.  

4. Do pocztu sztandarowego – najbardziej honorowej funkcji w szkole, typuje się 

uczniów wykazujących się wysoka kulturą osobistą oraz nienaganną postawą wobec 

obowiązków szkolnych i wyróżniającymi wynikami w nauce.  

5. Powołanie ucznia do pocztu sztandarowego odbywa się za jego zgodą.  

6. Składy pocztów zatwierdza rada pedagogiczna. 

7. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym 

listem okolicznościowym. 

 

Zasady odwoływania pocztu sztandarowego 

1. Uczeń może być odwołany ze składu pocztu sztandarowego z powodu: 

a) złego stanu zdrowia, 

b) widocznego regresu w postępach w nauce, 



c) własnej pisemnej rezygnacji lub pisemnej rezygnacji rodziców/opiekunów 

prawnych, 

d) niewłaściwego zachowania i postawy ( np. parokrotna odmowa udziału w 

reprezentowaniu). 

2. Zastrzeżenia dotyczące zachowania i postawy uczniów może zgłosić każdy pracownik 

szkoły do wychowawcy lub opiekuna pocztu sztandarowego. 

Strój pocztu sztandarowego 

1. Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego występują w strojach galowych: 

a) chorąży: ciemny garnitur, biała koszula, krawat, ciemne obuwie, 

b) asysta: białe bluzki z długim rękawem, ciemne spódnice równej długości, 

ciemne obuwie, 

c) gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku, w 

trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. 

2. Insygnia pocztu sztandarowego: 

a) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem 

białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

b) białe rękawiczki. 

 

Musztra pocztu sztandarowego 

Chwyty sztandaru i musztra pocztu sztandarowego zgodne są z regulaminem musztry Wojska 

Polskiego. 

 

 

 


