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Załącznik nr 2  

Statutu Szkoły Podstawowej Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym 

 

§ 1.  

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 

ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu 

się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki 

niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych 

i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości 

i wolności. (wstęp do ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zmianami) 

 

1. Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez: 

1) patriotyzm 

2) szacunek dla symboli narodowych: godła, flagi, barw ojczystych oraz hymnu 

narodowego, 

3) szacunek dla symboli szkolnych: sztandaru, tablicy z nazwą szkoły, tablicy pamiątkowej 

patrona szkoły. 

2. Najważniejsze pojęcia związane z ceremoniałem szkolnym to: 

1) patriotyzm - rozumiany jako miłość i przywiązanie do małej i dużej ojczyzny; 

2) godło - wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie, 

ze złotym i złotymi szponami, w czerwonym polu; 

3) flaga państwowa Rzeczpospolitej Polski - prostokątny płat tkaniny o stosunku szerokości 

do długości 5:8, składający się z 2 równoległych pasów równej długości - górnego 

białego i dolnego czerwonego; 

4) hymn państwowy - „Mazurek Dąbrowskiego”; 

5) sztandar szkoły – nadany w 1991 roku; 

6) ceremoniał szkolny - opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości 

szkolnych z udziałem sztandaru szkoły. To również zbiór zasad zachowania się uczniów 

w trakcie uroczystości szkolnych. 

 

§ 2.  

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i celebracji sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną 

oraz harmonogramem uroczystości szkolnych. 

2. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, 

symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. 

 

§ 3. 

 

POCZET SZTANDAROWY W SZKOLE 

1. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest najbardziej honorową funkcją uczniowską 

w szkole. Członków pocztu sztandarowego typuje rada pedagogiczna po zasięgnięciu 

opinii samorządu uczniowskiego podczas czerwcowego posiedzenia klasyfikacyjnego 

spośród uczniów, którzy od następnego roku szkolnego będą uczniami klasy programowo 

najwyższej. Kandydaci do pocztu sztandarowego winni odznaczać się nienaganną 

postawą oraz powinni wyróżniać się w nauce.  

2. Sztandarem opiekuje się trzyosobowy poczet sztandarowy. Obok zasadniczego składu 

wybierany jest także skład rezerwowy.  

3. Skład osobowy pocztu sztandarowego:  

1) chorąży (sztandarowy) –  jeden uczeń. 
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2) asysta – dwie uczennice. 

4. Składy podstawowy i rezerwowy pocztu zatwierdzane są podczas klasyfikacyjnego 

posiedzenia rady pedagogicznej.  

5. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego). 

6. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

7. Poczet sztandarowy podczas uroczystości ze sztandarem ubrany jest w strój galowy: 

1) chorąży - ciemne spodnie i marynarka, biała koszula, ciemny krawat. 

2) asysta - białe bluzki, ciemne spódnice i żakiety, włosy splecione lub upięte, pełne 

ciemne buty. 

8. Insygnia pocztu sztandarowego: 

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

białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

2) białe rękawiczki. 

9. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie.  

10. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie szkoły. 

11. Sposób zachowania pocztu sztandarowego: 

1) Sztandarem wykonuje się następujące chwyty: 

 

a) Postawa zasadnicza –  sztandar postawiony na trzewiku drzewca 

przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce podtrzymywane 

prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. 

Lewa ręka w postawie zasadniczej. 

b) Na ramię! - chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie 

drzewiec na prawe ramię i trzyma go pod kątem 45o
 (w stosunku do 

ramienia). 

c) Prezentuj! - z położenia Do nogi! - chorąży podnosi sztandar 

prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą 
ręka chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na 

całej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru w 

postawie zasadniczej. 

d) Do nogi! - z położenia Prezentuj! lub z położenia Na ramię!, 

sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) 

do nogi. Chwyt Do nogi! wykonuje się na komendę: Baczność! 

e) Salutowanie sztandarem 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 w przód do 45o. 

Po czasie salutowania chorąży przenosi sztandar do postawy Prezentuj! 

f) Spocznij!- sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie 

zasadniczej. Chorąży i asysta pozostają w postawie spocznij – ciężar ciała 

przenoszą na prawą nogę przy jednoczesnym wysunięciu lewej o pół stopy 

do przodu z jednoczesnym skrętem o 45º stopni w lewą stronę. 

 

2) Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt 

oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci. 

  

§ 4. 

 

STRÓJ GALOWY UCZNIA 

1. Uczniów obowiązuje następujący strój galowy: 

1) dziewczęta – biała bluzka, ciemna spódnica,  
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2) chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie. 

2. Uroczystości, podczas których obowiązuje ucznia strój galowy: 

1) Rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) Dzień Edukacji Narodowej, 

3) Dzień Patrona, 

4) Zakończenie roku szkolnego.   

3. O konieczności założenia stroju galowego na uroczystość inną niż wymienione, 

uczniowie zostaną poinformowani zarządzeniem dyrektora szkoły.  

4. W czasie uroczystości rocznicowych i ślubowania klas pierwszych strój galowy 

obowiązuje uczniów przygotowujących program artystyczny. 

 

§ 5. 

 

NAJWAŻNIEJSZE UROCZYSTOŚCI TWORZĄCE CEREMONIAŁ SZKOLNY 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

2. Ślubowanie klas pierwszych. 

3. Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego. 

4. Uroczystości rocznicowe: (Narodowe Święto Niepodległości, rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, Dzień Patrona, jubileusze szkoły). 

5. Festyn rodzinny. 

6. Kiermasz bożonarodzeniowy. 

7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 

§ 6. 

 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM SZTANDARU: 

1.  Wprowadzenie sztandaru. 

Prowadzący uroczystość wydaje komendy: Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczet 

sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej Milenium w Popowie Kościelnym wprowadzić! 

– uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi 

na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść gęsiego, przy czym 

osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar 

należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie 

sali, przodem lub nieznacznie bokiem do zgromadzonych, chorąży podnosi sztandar do pionu. 

 

2. Odśpiewanie hymnu państwowego. 

Prowadzący uroczystość wydaje komendę Do hymnu! odśpiewany lub odtworzony zostaje 

hymn państwowy. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45° (postawa 

Prezentuj!). 

Prowadzący uroczystość wydaje komendy: Po hymnie! Spocznij! – uczestnicy uroczystości 

przyjmują postawę swobodną. Sztandar w postawie Spocznij! 

 

3. Wyprowadzenie sztandaru. 

Prowadzący wydaje komendy: Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczet sztandarowy 

sztandar szkoły wyprowadzić! - zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne 

do sytuacji wprowadzania pocztu do sali. Na koniec prowadzący wydaje komendę Spocznij! 

 

4.  Ślubowanie uczniów klasy pierwszej. 

1) Ślubowanie uczniów klasy pierwszej odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. 

Pierwszoklasiści ustawiają się po obu stronach sztandaru. Stojąc w postawie 

zasadniczej, trzymają uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę 
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z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają rotę 

przysięgi. 

2) Prowadzący wydaje komendę Do ślubowania! Sztandar przyjmuje postawę 

Prezentuj! 
3) Pierwszoklasiści wspólnie powtarzają tekst ślubowania: 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 starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość 

rodzicom i nauczycielom. 

4) Prowadzący wydaje komendy: Po ślubowaniu! Spocznij! 

5) Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez 

pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty 

kładzie duży ołówek i mówi: Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej Milenium 

w Popowie Kościelnym. 

 

5. Przekazanie sztandaru. 

1) Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się w czasie uroczystego zakończenia 

roku szkolnego. 

2) Prowadzący wydaje komendę Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu 

sztandarowego do przekazania sztandaru – wystąp! 

3) Oba poczty sztandarowe stają naprzeciw siebie. 

4) Prowadzący wydaje komendy Baczność! Sztandar szkoły przekazać! 

5) Dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego mówi: Przekazujemy Wam 

sztandar – symbol Szkoły Podstawowej Milenium im. Jana Pawła II w Popowie 

Kościelnym. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę. 

6) Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: Przyjmujemy od Was 

sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki 

i być godnymi reprezentantami szkoły. 

7) Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka, całuje róg sztandaru. 

Po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu 

sztandarowego: rękawiczek i szarf. 

8) Prowadzący wydaje komendy: Baczność! Ustępujący poczet sztandarowy 

odmaszerować! Nowy poczet sztandarowy zostaje na miejscu w postawie 

Baczność! 

 

6.  Pożegnanie absolwentów. 

1) Uroczystość odbywa się podczas apelu kończącego rok szkolny. 

2) Ślubowanie absolwentów odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Absolwenci 

ustawiają się po jego obu stronach.  

3) Prowadzący wydaje komendę Do ślubowania! Sztandar przyjmuje postawę 

Prezentuj! Absolwenci, stojąc w postawie zasadniczej, trzymają uniesioną 

do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami 

w kierunku sztandaru i powtarzają za swoim przedstawicielem rotę przysięgi: 

My, absolwenci Szkoły Podstawowej Milenium im. Jana Pawła II w Popowie 

Kościelnym Tobie, Szkoło ślubujemy: dbać o honor i tradycje szkoły; zdobytą 

wiedzę, umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w swoim dalszym życiu; zawsze 

pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju; 

z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej Milenium 

im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym! Ślubujemy! 

4) Prowadzący wydaje komendy: Po ślubowaniu! Spocznij! Absolwenci wracają na 

swoje miejsca. 
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7. Zaprzysiężenie członków Samorządu Uczniowskiego. 
1) Ceremoniał zaprzysiężenia członków Samorządu Uczniowskiego odbywa się po 

wyborach do Samorządu Uczniowskiego podczas uroczystości z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. 

2) Prowadzący wydaje komendy: Baczność! Do ślubowania wystąp! Uczniowie 

wybrani do Samorządu Uczniowskiego ustawiają się po obu stronach sztandaru. 

3) Prowadzący wydaje komendę Do ślubowania! Sztandar przyjmuje postawę 

Prezentuj! Uczniowie trzymają uniesioną prawą rękę do góry. Przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego odczytuje rotę przysięgi. Pozostali członkowie 

samorządu uczniowskiego powtarzają jej słowa. My, członkowie Samorządu 

Uczniowskiego, przyrzekamy: godnie pełnić powierzone zaszczytne funkcje i nie 

zawieść zaufania koleżanek i kolegów W swojej pracy zawsze uwzględniać słuszne 

życzenia i propozycje koleżanek i kolegów. Pomagać dyrekcji szkoły, 

nauczycielom i wychowawcom w organizowaniu życia szkolnego. Godnie 

reprezentować szkołę. Podtrzymywać piękne tradycje szkoły. Sumiennie spełniać 

nasze obowiązki i pracować dla dobra całej społeczności szkolne. Przyrzekamy! 

4) Prowadzący wydaje komendy: Po ślubowaniu! Wstąp! Nowy skład Samorządu 

Uczniowskiego powraca na wyznaczone miejsce. Sztandar przyjmuje postawę 

Spocznij! 

 

§ 7. 

 

UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH POZA TERENEM SZKOŁY 

1. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną.  

2. Wraz z opiekunem i dyrektorem szkoły może brać udział w uroczystościach 

rocznicowych, organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz 

w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.  

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

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

4. Sposób udekorowania flagi kirem.  

Wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie 

szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. 

Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu 

od lewej górnej strony do prawej. 

5. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru 

na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu do sali lub na plac uroczystości zawsze należy 

pochylić go do przodu. 

6. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany 

bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet 

przechodzi przez kościół, chorąży trzyma sztandar pod kątem 45o do przodu i staje 

po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc 

sztandar do pionu. W trakcie mszy świętej 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 45o do przodu w pozycji Baczność! następuje: 

1) podczas każdego podniesienia Hostii, 

2) podczas opuszczania trumny do grobu, 

3) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci. 

7. Podczas dłuższych uroczystości, podczas których organizatorzy przygotowali miejsca 

siedzące dla pocztu sztandarowego, dopuszcza się możliwość umieszczenia sztandaru 

w specjalnym stojaku lub trzymanie go przez chorążego oraz zajęcie przez poczet miejsc 

siedzących. 
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§ 8. 

 

DEKORACJA BUDYNKU SZKOŁY FLAGAMI PAŃSTWOWYMI 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 

1. Dzień Edukacji Narodowej; 

2. Dzień Patrona Szkoły; 

3. Święta państwowe; 

4. Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 

 

  

Niniejszy opis ceremoniału stanowi Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej Milenium 

im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym. 

 

Przyjęty i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 31.08.2015r. 

 


