Ceremoniał szkolny

Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim

Wstęp
1. Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty:
„Kształcenie i wychowanie słuŜy rozwijaniu u młodzieŜy poczucia odpowiedzialności, miłości
ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu
się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić kaŜdemu uczniowi warunki
niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i
obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i
wolności. "
oraz artykułem 4 ustawy:
„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z
poszanowaniem godności osobistej ucznia ".
2. Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyraŜać się przez:
a) patriotyzm
b) szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumieć będziemy : godło, flaga, oraz hymn
państwowy
c) szacunek dla symboli szkolnych: sztandar szkoły, logo
3. Awers i rewers sztandaru:

Uroczystości z udziałem sztandaru
Logo szkoły:

3. Do uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru zaliczamy:
a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
b) wręczenie świadectw ukończenia szkoły
c) jubileusze i święta szkolne
d) uroczystości związane z obchodami świąt państwowych oraz uroczystości organizowane przez
władze samorządowe
e) uroczystości religijne
5. Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym placówki. MoŜna je eksponować podczas uroczystości,
na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach.

Poczet sztandarowy
6. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (chorąŜy: uczeń i asysta: 2 uczennice ) wybrany
spośród uczniów zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną. Obok zasadniczego składu powołany
jest równieŜ skład „rezerwowy". Sztandar uczestniczy w najwaŜniejszych uroczystościach szkolnych
(wymienionych powyŜej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.
Podczas dłuŜszych przemarszów dopuszcza się moŜliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak
przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze naleŜy pochylić go do przodu.
Ŝałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Na sztandarze wstąŜkę kiru
przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu .
Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność" następuje w następujących
sytuacjach:
a) podczas podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie
trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
b) podczas opuszczania trumny do grobu
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
e) na kaŜde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą
osobę.
7. Ubiór chorąŜego i asysty powinien być odświętny:
- uczeń-ciemny garnitur, biała koszula i krawat ;
- uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice.
8. Insygnia pocztu sztandarowego:
a) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w górę,
spięte na lewym biodrze
b) białe rękawiczki
c) czapki szkolne
9. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun samorządu szkolnego

Zachowanie uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości
z udziałem sztandaru
10. Prowadzący uroczystość podaje komendy :
„Baczność"
„Poczet sztandarowy wprowadzić" - uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą.
Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet moŜe
iść „gęsiego", przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy
stoją, a sztandar naleŜy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub
prawej stronie sali przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.
Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:
„Do hymnu państwowego"- odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy, którym zgodnie z
istniejącym prawem jest „Mazurek Dąbrowskiego" W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod
katem 45°. Po odśpiewaniu (wysłuchaniu) hymnu prowadzący podaje następną komendę:
„Po hymnie" - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.
Hymn państwowy wykonywany jest przed hymnem szkoły w czasie uroczystości państwowych,
rocznic świąt narodowych. W innych przypadkach wykonywany jest hymn szkoły (po opracowaniu).
Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę:

„Poczet sztandarowy wyprowadzić"- zachowanie młodzieŜy i czynności pocztu są analogiczne do
sytuacji wprowadzania pocztu do sali.
11. Sztandar naleŜy równieŜ pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w
przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
12. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego prowadzący wydaje komendy:
„Baczność"
„Uczniowie do ślubowania wystąp” – przedstawiciele uczniów klas pierwszych wychodzą na środek auli
ustawiając się w półkolu, przodem do zebranych
„Poczet sztandarowy do ślubowania wystąp”- poczet występuje na środek,
Prowadzący oddaje głos dyrektorowi szkoły, który wydaje komendę:
„Do ślubowania” – chorąŜy pochyla sztandar, uczniowie klas pierwszych podnoszą prawą
rękę do ślubowania w kierunku sztandaru.
Dyrektor odczytuje rotę ślubowania, uczniowie powtarzają:
My, uczniowie klas pierwszych, rozpoczynający naukę w Zespole Szkół
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim ślubujemy uroczyście :
•

dbać o dobre imię Szkoły i godnie ją reprezentować /ślubujemy/

•

postępować zgodnie z prawem zawartym w Statucie Szkoły /ślubujemy/

•

szanować tradycję i kształtować w sobie postawy patriotyczne /ślubujemy/

•

kierować się ideałami humanizmu i demokracji /ślubujemy/

•

rzetelną nauką, dąŜeniem do prawdy i odpowiedzialnością przyczyniać się do
rozwoju naszej Ojczyzny /ślubujemy/

Prowadzący wydaje komendy:
„Poczet sztandarowy wstąp”- poczet wraca na miejsce
„Uczniowie na miejsca wstąp” – uczniowie obracają się w prawo i wracają na miejsca
„Spocznij”

Przekazanie sztandaru
13. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
wręczenia świadectw ukończenia szkoły.

Prowadzący wydaje komendę:
„Poczty sztandarowe do przekazania sztandaru wystąp”
Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład
pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąŜy pocztu sztandarowego, który
mówi:
„Przekazujemy Wam sztandar - symbol naszej szkoły. Opiekujcie się nim i godnie
reprezentujcie naszą szkołę.”
Na co chorąŜy nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
„Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego i być godnymi
reprezentantami Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich .”
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.
ChorąŜy pochyla sztandar, nowy chorąŜy przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po
czym następuje przekazanie sztandaru
„Poczt sztandarowy wstąp”
„Spocznij”
Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych uczniów
na sali.

Uroczystości kościelne
14. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania
komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół,
trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza
i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.
W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie
przekazują znaku pokoju i nie wykonują Ŝadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność"
lub „Spocznij".
W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono
Ŝałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Na sztandarze wstąŜkę kiru
przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu .
Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność" następuje w następujących
sytuacjach:
a) podczas podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie
podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
b) podczas opuszczania trumny do grobu
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
e) na kaŜde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą
osobę.

Wykaz aktów prawnych dotyczących symboli, barw
narodowych oraz hymnu państwowego:
1. Konstytucja RP (Dz.U. z 1997 r. Nr78, poz.483).
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych(Dz.U.Nr.235 poz.2000).
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2005 nr 172 póz. 1439).
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2004 nr 49 póz. 467).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej
przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne
przedstawicielstwa i misje za granicą (Dz.U. 2002 nr 34 póz. 324).
6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1990 r. w sprawie
ochrony nazwy państwa polskiego (M.P. 1990 nr 39 póz. 306.).
7. Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych
ustaw( Dz.U. 1990 nr 34 póz. 199).
8. Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1990 nr 10 póz. 60.).
9. Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o
wykroczeniach (Dz.U. 1985 nr 23 póz. 100.).
10. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle ,barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz.U.Nr7 póz. 18 ze zm.).
11. Dekret z dnia 7 grudnia 1955 roku o godle i barwach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
oraz o pieczęciach państwowych( Dz.U Nr 47, póz. 3146ze zm.).

