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CEREMONIAŁ SZKOLNY 

ZESPÓŁ SZKÓŁ WE FROMBORKU 

 

1. Ceremoniał szkolny, to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości 

szkolnych i pozaszkolnych z udziałem sztandaru szkoły, to również zbiór zasad 

zachowania się dzieci i młodzieży w trakcie uroczystości z udziałem sztandaru.  

2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny należy:  

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

2) uroczystości związane ze świętami narodowymi oraz świętami nawiązującymi do 

ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie;  

3) inne uroczystości szkolne w tym: ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

uroczystości związane z patronem szkoły, pożegnanie absolwentów szkoły. 

3. Sztandar Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika. 

4. Sztandar przechowywany jest w oszklonej gablocie na parterze szkoły. 

5. Uroczystości z udziałem sztandaru szkoły mają zawsze charakter i przebieg oficjalny.  

6. Do uroczystości, w których odbywa się ceremonia z udziałem sztandaru należą: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej, 

3) ślubowanie,  

4) Święto szkoły - Dzień Patrona,  

5) oficjalne wizyty, jubileusze istnienia szkoły,  

6) pożegnanie absolwentów,  

7) zakończenie roku szkolnego, 

8) uroczystości pogrzebowe,  

9) inne ważne uroczystości organizowane przez administrację samorządową  

i państwową oraz uroczystości religijne - msze święte.  

7.  Skład pocztu sztandarowego:  

1) pierwszy skład: chorąży (jeden uczeń) i asystujące (dwie uczennice). 

2) drugi skład: zastępca chorążego (jeden uczeń) i asystujące (dwie uczennice). 

Kandydatury do pocztu sztandarowego są przedstawiane przez członków rady 

pedagogicznej podczas zebrania rady pedagogicznej odbywającej się w maju lub 

czerwcu. Skład pocztu sztandarowego jest zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną. 

Kadencja pocztu trwa jeden rok. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być 

odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru 

uzupełniającego. Chorąży i asysta powinni być ubrani w strój galowy. Uczeń - ciemne 

spodnie i biała koszula. Uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice.  

8. Sztandarem opiekuje się sześcioosobowy poczet sztandarowy ubrany w strój galowy. 

9. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie wyróżniający się w nauce, 

o nienagannej postawie, wzorowym i bardzo dobrym zachowaniu. 

10. Na insygnia pocztu sztandarowego składają się: biało - czerwone szarfy przewieszone 

przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym 

biodrze oraz białe rękawiczki. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są  

w sekretariacie szkoły.  
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11. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez 

dyrektora spośród nauczycieli szkoły.  

12. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru: 

1) Poczet sztandarowy uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych  

i poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach 

państwowych i lokalnych. 

2) Podstawowe chwyty sztandaru 

a) 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 pozycji baczność. 

b) Postawa spocznij - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie 

„zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”. 

c) 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. 

d) Postawa prezentuj - z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą 

ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia a dłoń prawej ręki trzyma 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”. 

e) 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”. 

f) 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. 

3) W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 

pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony 

czarnym kirem. Sposób udekorowania flagi kirem - wstążka czarnej materii 

zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, 

czerwonej materii flagi. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego 

zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Podczas dłuższych 

przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak 

przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do 

przodu. 

4) Podczas każdorazowego wprowadzania i wyprowadzania sztandaru na miejsce 

uroczystości, uczestników obowiązuje postawa zasadnicza, zaś członków pocztu – 

musztra.  

5) Ceremoniał wprowadzenia sztandaru: 

 „Proszę wszystkich o powstanie” - Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem 

sztandaru. Poczet - przygotowanie do wyjścia postawa „na ramię”. 
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 „Baczność - wprowadzić sztandar szkoły”  - Uczestnicy w „postawie 

zasadniczej”. Poczet - wprowadzenie sztandaru w „postawie na ramię  

w marszu” - zatrzymanie na ustalonym miejscu – postawa „prezentuj”. 

 „Do hymnu” - Uczestnicy w „postawie zasadniczej”. Poczet – „postawa 

salutowanie w miejscu”. 

 „Po hymnie”- Uczestnicy w „postawie spocznij”. Poczet - „postawa spocznij” 

 „Można usiąść” - Uczestnicy siadają. Poczet - „postawa spocznij". 

6) Ceremoniał wyprowadzenia sztandaru: 

 „Proszę o powstanie” - Uczestnicy powstają. Poczet - „postawa spocznij” 

 „Baczność - sztandar wyprowadzić” - Uczestnicy w „postawie zasadniczej”. 

Poczet - wyprowadzenie sztandaru - „postawa na ramię w marszu”. 

 „Spocznij” - Uczestnicy siadają. 

7) Ceremoniał przekazania sztandaru 

 Proszę wstać. Uczestnicy wstają „postawa spocznij”. 

 „Poczet sztandarowy do przejęcia sztandaru wystąp” - Uczestnicy „postawa 

zasadnicza”. Poczet- „postawa zasadnicza” do „postawy prezentuj”. Nowy skład 

pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru - „postawa zasadnicza”. 

 „Baczność – przekazać sztandar szkoły” Uczestnicy „postawa zasadnicza 

Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia - ustawia się obok nowej asysty po 

lewej i prawej stronie. W przekazaniu sztandaru i insygniów pomaga asysta 

pocztu sztandarowego. Chorąży: podaje sztandar jednej osobie z asysty, 

przekazuje szarfę i rękawiczki, następnie odbiera sztandar i pochyla go tak, aby 

dolny brzeg sztandaru znajdował się około metr nad ziemią i przekazując go 

nowemu chorążemu mówi: „Przekazuję ci sztandar szkoły, obyś nie splamił 

jego honoru”. Chorąży przejmujący sztandar przyklęka na prawe kolano  

i wypowiada słowa: „Przyjmuję ten sztandar i obiecuję, że nie splamię jego 

honoru”, następnie unosi płat sztandaru do ust i całuje go. Trzymając sztandar 

w pozycji pionowej nowy chorąży wykonuje zwrot, pozostałe osoby z nim  

i zajmują miejsce, w którym stał uprzednio poczet sztandarowy klas trzecich. 

Poczet sztandarowy uczniów klas kończących szkołę ustawia się przed nowym 

pocztem.  

 „Poczet sztandarowy klas ósmych wstąp.” Sztandar w „postawie zasadniczej”.  

 „Spocznij” - Uczestnicy siadają. Poczet - „postawa spocznij". 

8) Ceremoniał ślubowania na sztandar szkoły – ślubowanie klas pierwszych: 

 „Proszę wszystkich o powstanie. Delegacje uczniów klas pierwszych do 

ceremonii ślubowania wystąp” - Uczestnicy stoją. Poczet - „postawa 

zasadnicza". Przedstawiciele uczniów podchodzą do pocztu sztandarowego. 

 „Baczność! Do ślubowania!” -  Poczet – „postawa prezentuj”. Uczestnicy -  

postawa zasadnicza”. Uczniowie wybrani do ślubowania wyciągają 2 palce 

prawej ręki w kierunku sztandarów. Wzrok skierowany na sztandar. Pozostali 

uczniowie klas pierwszych prawą dłoń kładą na sercu. 

 Wyznaczony uczeń odczytuje tekst ślubowania: 
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 „My uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja 

Kopernika we Fromborku ślubujemy:  

 dbać o honor i dobre imię Szkoły,  

 w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny młodego Polaka,  

 z szacunkiem odnosić się do rodziców, nauczycieli i innych osób 

dorosłych, 

 być dobrymi kolegami,  

 jak najlepiej wypełniać obowiązki szkolne,  

 przeciwstawiać się przemocy i brutalności, 

 szanować poglądy i przekonania innych,  

 dbać o piękno mowy ojczystej.  

Ślubujemy” 

 „Po ślubowaniu. Wstąp” - Poczet - „postawa zasadnicza”. Uczestniczy – 

postawa zasadnicza” Uczniowie wyznaczeni  do ślubowania wychodzą. 

 „Spocznij” – Poczet – „ postawa spocznij”. Uczestnicy – siadają. 

9) Ceremoniał ślubowania na sztandar szkoły – ślubowanie absolwentów: 

 „Proszę wszystkich o powstanie. Delegacje uczniów do ceremonii ślubowania 

wystąp” - Uczestnicy stoją. Poczet - „postawa zasadnicza". Przedstawiciele 

uczniów podchodzą do pocztu sztandarowego. 

 Baczność! Do ślubowania! Poczet – „postawa prezentuj”. Uczestnicy -  postawa 

zasadnicza”. Uczniowie wybrani do ślubowania wyciągają 2 palce prawej ręki 

w kierunku sztandarów. Wzrok skierowany na sztandar. Pozostali uczniowie 

klas pierwszych prawą dłoń kładą na sercu. 

 Wyznaczony uczeń odczytuje tekst ślubowania: 

„My absolwenci Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole 

Szkół we Fromborku Tobie Szkoło ślubujemy: 

 wiernie strzec Twego honoru; 

 dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię; 

 z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka gimnazjum; 

 zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać  

w dalszym swoim życiu; 

 zawsze pracować sumiennie i uczciwie; 

 czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju.  

Ślubujemy” 

  „Po ślubowaniu. Wstąp” - Poczet - „postawa zasadnicza”. Uczestniczy – 

postawa zasadnicza” Uczniowie wyznaczeni  do ślubowania wychodzą. 

 „Spocznij” – Poczet – „ postawa spocznij”. Uczestnicy – siadają. 

 

 

13. Udział sztandaru w uroczystościach poza szkołą: 

1) Sztandar szkoły biorący udział w uroczystościach organizowanych przez 

administrację samorządową i państwową dostosowuje swoje działania  

do ceremoniału tych instytucji. 
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2) W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet 

przechodzi przez kościół, trzymając sztandar na ramieniu. W trakcie mszy św. lub 

innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują 

znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji 

„Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu  

w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:  

 podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią 

św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu 

Najświętszego Sakramentu,  

 podczas opuszczania trumny do grobu,  

 podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,  

 podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; 

 na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną 

przemawiającą osobę.  

 

 

Ceremoniał szkolny stanowi załącznik do Statutu Zespołu Szkół we Fromborku.  

 


