
CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JURIJA 

GAGARINA W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 wrzesnia 1991 roku. 

2. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina. 

Szkoła to miejsce, w którym dzieci i młodzież stykają się z symbolami narodowymi, symbolami 

szkolnymi, uczą się, jakie pełnią one funkcję, w jakich okolicznościach są wykorzystywane. 

Ceremoniał szkolny uczy właściwych postaw, które wyrażają się właśnie poprzez szacunek do tych 

symboli. 

Ceremoniał szkolny jest opisem sposobu przeprowadzania uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego (ślubowania, obchody świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowe) i samej 

celebracji sztandaru. Stanowi integralną część przyjętej tradycji szkolnej z harmonogramem 

uroczystości i imprez szkolnych. 

Ceremoniał szkoły jest nieodzownym elementem szkolnego programu wychowawczo -

profilaktycznego. Nawiązuje on do tradycji szkoły oraz wzbogaca treści, które służą kształtowaniu 

emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych. Ceremoniał szkolny kształtuje w uczniach 

postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli. 

 

Do najważniejszych symboli narodowych należą: 

a) godło; 

b) flaga państwowa  Rzeczypospolitej  Polskiej; 

c) hymn państwowy. 

 

Do najważniejszych symboli szkolnych należą: 

a) godło szkoły; 

b) sztandar szkoły; 

c) hymn szkoły. 

 

I. NAZWA SZKOŁY: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

SZTANDAR SZKOLNY: 

Szkoła posiada własny sztandar, którego wygląd przedstawiają poniższe zdjęcia:
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GODŁO SZKOŁY: 

Szkoła posiada własne godło, którego wygląd przedstawia poniższa grafika: 

 
II. Sztandar szkolny 

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Szkoły.  Udział w uroczystościach z 

udziałem sztandaru wymaga zachowania powagi, a przechowywanie, transport 

i przygotowanie sztandaru do uroczystości wymaga także właściwych postaw jego 

poszanowania. 

 

2. Sztandar szkolny, razem z insygniami pocztu sztandarowego, jest przechowywany na terenie 

szkoły, w sali 57, w przeznaczonej na ten cel zamykanej na klucz gablocie. 

 

3. Dyrektor Szkoły powołuje opiekuna sztandaru i pocztu sztandarowego spośród kadry 

nauczycielskiej. 

 

4. W celu przetransportowania sztandaru, jest on umieszczany w pokrowcu z wodoodpornego 

materiału. 

 

5. Poczet sztandarowy podstawowy powinien być wytypowany spośród członków Samorządu 

Uczniowskiego, przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna sztandaru 

szkolnego i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły; wytypowani uczniowie powinni wyróżniać 

się w nauce, prezentować nienaganną postawę i conajmniej bardzo dobre zachowanie. 

 

6. Poczet sztandarowy rezerwowy powinien być wytypowany spośród członków Samorządu 

Uczniowskiego, przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego i zatwierdzony przez Dyrektora 

Szkoły. 

 

7. Skład pocztu sztandarowego: 

a) chorąży – uczeń 

b) asysta – dwie uczennice 

 

8. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok. 

 

9. Decyzją Dyrektora Szkoły w porozumieniu z opiekunem Samorządu Szkolnego, opiekunem 

sztandaru szkolnego i Radą Pedagogiczną, uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego; w takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 
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10. Insygnia pocztu sztandarowego: 

a) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę 

kołnierza, spięte na lewym biodrze; 

b) białe rękawiczki; 

 

11.  Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: 

a) uczeń - ciemny garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie; 

b) uczennice – białe bluzki i ciemne spódnice, czarne obuwie; 

 

12. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej lub wewnętrznej w Szkole, należy umieścić na 

drzewcu pod głowicą sztandaru szarfę żałobną. 

 

III. Chwyty sztandaru 

1. W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące 

postawy i chwyty: 

Tabela 1 

Postawy Opis chwytu 

 
zasadnicza 

Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka 
buta, drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki 
lekko przyciągnięty do ciała, lewa reka opuszczona wzdłuż ciała. 

 
spocznij 
 

Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie zasadniczej, chorąży i 
asysta w postawie spocznij. 

 
na ramię 

Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (lewą sobie pomaga) na prawe ramię i 
trzyma je pod kątem 45 stopni, płat sztandaru musi być oddalony od barku 
przynajmniej na szerokość dłoni. 

 
prezentuj 

 Z postawy zasadniczej chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia 
pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), 
następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym 
opuszcza prawą rekę, obejmując nią dolną część drzewca. 

  

IV. Komendy dla pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i państwowych 

1. Procedura wprowadzenia pocztu sztandarowego 

Tabela 2 

Lp.  
 
Komendy i 
 ich kolejność 

 
Opis zachowania się 
uczestników po 
komendzie 

 
Poczet 
sztandarowy 

 
 
Sztandar 

1. „Całość baczność. Sztandar 
szkoły wprowadzić” 

W postawie zasadniczej Wprowadzenie i 
zajęcie 
wyznaczonego 
miejsca 

Na ramię w 
marszu 
 
 

2. „Do hymnu” W postawie zasadniczej Postawa 
zasadnicza 

 

3. „Po hymnie” W postawie spocznij Spocznij    

 

2. Procedura wyprowadzenia pocztu sztandarowego 

Tabela 3 
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Lp.  
 
Komendy i 
 ich kolejność 

 
Opis zachowania się 
uczestników po 
komendzie 

 
Poczet 
sztandarowy 

 
 
Sztandar 

1. „Całość baczność. Sztandar 
szkoły wyprowadzić” 

W postawie zasadniczej Postawa 
zasadnicza i 
wyjście pocztu 

Postawa 
zasadnicza 
 
Na ramię w 
marszu 

3. „Spocznij” postawa swobodna   

 

3. Ceremoniał przekazania sztandaru oraz władzy Samorządu Szkolnego nowemu 

przewodniczącemu szkoły 

Tabela 4 

Lp.  
Komendy  

Opis zachowania się 
uczestników po 
komendzie 

 
Poczet 
sztandarowy 

 
Sztandar 

1.  
„Proszę o powstanie” 
 

 
Uczestnicy wstają 

 
Spocznij 

 
Spocznij 

2. „ Poczet sztandarowy oraz 
nowy skład pocztu do 
przekazania sztandaru  
szkoły– wystąp” 

W postawie 
zasadniczej. 
Nowy skład pocztu 
wystepuje i ustawia się 
z przodu sztandaru 

Postawa zasadnicza Postawa 
zasadnicza 
 
Prezentuj 
 

3. „Całość baczność – 
sztandar szkoły 
przekazać” 

W postawie 
zasadniczej. 
Nowy poczet, w 
kolejności uczennica, 
uczeń, uczennica 
wykonuje krok do 
przodu 

Dotychczasowa 
asysta przekazuje 
insygnia. 
 

Postawa 
zasadnicza 
 
 
Prezentuj 
 
Spocznij  

4. „Całość baczność – 
ustępujący poczet 
odmaszerować” 

W postawie 
zasadniczej. 
Ustępujący poczet 
wychodzi 

Postawa zasadnicza  
Prezentuj 

5. „Spocznij”     Spocznij Spocznij Spocznij 

6. „Baczność – sztandar 
szkoły wyprowadzić” 

W postawie 
zasadniczej 

Postawa zasadnicza 
i wyjście pocztu 

Postawa 
zasadnicza 
 
Na ramię w 
marszu 

 7.   „Spocznij” Uczestnicy siadają   

 

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem.  

1) Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem przedstawicielom klas młodszych następuje 

podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas programowo najwyższych.  

2) Kolejność czynności przekazania sztandaru:  
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a) Uczeń prowadzący uroczystość wydaje komendę „Baczność – poczet sztandarowy oraz nowy skład 

pocztu do przekazania sztandaru wystąp”, a następnie „Sztandar szkoły przekazać”.  

b) Po wystąpieniu dotychczasowego pocztu sztandarowego ze sztandarem, wychodzą nowi 

członkowie pocztu. Chorąży podaje sztandar jednej osobie ze swojej asysty, przekazuje szarfę i 

rękawiczki, a następnie insygnia przekazują asystentki, po czym następuje przekazanie sztandaru 

nowemu chorążemu.  

c) Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: 

„Przekazujemy wam sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie-

Koźlu symbol patriotyzmu i tradycji. Opiekujcie się nim godnie, noście go z dumą i honorem, 

reprezentując naszą szkołę”. 

d) Po tych słowach nowa asysta podnosi prawą rękę, a nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, 

całuje róg sztandaru i odpowiada: „Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, 

sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami szkoły”. 

e) Po przekazaniu sztandaru dotychczasowy skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych 

uczniów.  

3. Przekazanie klucza symbolu władzy uczniowskiej nad szkołą nowemu przewodniczącemu 

Samorządu Szkolnego. 

Przewodniczący: Proszę o wystąpienie przewodniczącego nowego Samorządu Szkolnego do 

uroczystego przekazania  klucza do szkoły, symbolu władzy uczniowskiej. 

Nowy przewodniczący podchodzi 

 Przewodniczący: Jako przewodniczący ustępującej rady Samorządu Uczniowskiego przekazuję Tobie 
klucz – symbol władzy uczniowskiej, a wraz z nim prawa i obowiązki, które on z sobą niesie. 
 

Klucz przejmuje nowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wypowiadając słowa: 

Nowy przewodniczący:  Przyjmuję ten klucz i przyrzekam w imieniu braci uczniowskiej i swoim dbać 

o dobre imię naszej szkoły. 

 

V. Oficjalne uroczystości szkolne z udziałem sztandaru 

1. Do najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru zalicza się:  

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,  

2)  ślubowanie klas pierwszych,  

3) Święto Szkoły, 

4)  pożegnanie uczniów kończących szkołę,  

5) uroczystości związane ze świętami narodowymi:  

a) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 

b) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,  

6) obchody rocznic, nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie 

 

VI. Struktura uroczystości oficjalnych 

1. Określa się następującą strukturę postępowania podczas uroczystości oficjalnych: 

a) wprowadzenie pocztu - przewodniczący szkoły wydaje komendy:  

CAŁOŚĆ BACZNOŚĆ!            

 POCZET SZTANDAROWY, SZTANDAR SZKOŁY WPROWADZIĆ! 
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DO HYMNU SZKOŁY! lub DO HYMNU PAŃSTWOWEGO! (śpiewany podczas świąt państwowych) 

SPOCZNIJ! 

Oddaję głos panu/pani dyrektor .......................................... 

 

b) Przemowa dyrektora 

 

c) W zależności od uroczystości po przemowie dyrektora następuje m.in: pasowanie na ucznia, 

uhonorowanie Najlepszych Uczniów Kończących Szkołę, Najlepszych Sportowców, uczniów 

wyróżniających się w nauce, następnie sztandar szkoły jest wyprowadzany.  

 

d) wyprowadzenie pocztu - komendy podaje przewodniczący szkoły:   

 CAŁOŚĆ BACZNOŚĆ! 
 POCZET SZTANDAROWY, SZTANDAR SZKOŁY WYPROWADZIĆ! 
SPOCZNIJ! 
 
e) Po wyprowadzeniu sztandaru następuje część artystyczna. 
 

 

 

 

Opracowała Iwona Kocjan 

Ewaluacji dokonał zespół w składzie Katarzyna Pisula, Aleksandra Pasoń, Wojciech Czapla w dniu 

23.06.2022 r. 


