Załącznik do Uchwały Nr 19 /2010/2011 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu z dnia 31 stycznia 2010r.

CEREMONIAŁ SZKOLNY
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
W RADOMIU

Ceremoniał szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hansa Christiana
Andersena w Radomiu /definiuje sposoby/ zawiera opis sposobów przeprowadzania
uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły oraz /zawiera/ zbiór zasad zachowania
się uczniów w trakcie ich trwania. Uwzględnia on wytyczne zapisane w Ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, które kładą szczególny nacisk na rozwijanie wśród
młodzieży postaw patriotycznych, szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz
poczucia odpowiedzialności za „dużą” i „małą” Ojczyznę. Niniejszy ceremoniał szkolny
opracowany został z uwzględnieniem tradycji szkoły oraz harmonogramu corocznych
uroczystości szkolnych.
§1
Do najważniejszych uroczystości szkolnych należą:
a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
b) święta narodowe: rocznica wybuchu II Wojny Światowej,
rocznica Odzyskania Niepodległości, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
c) Dzień Edukacji Narodowej;
d) obchody święta patrona szkoły - kwiecień;
e) ślubowanie uczniów klas pierwszych.
§2

Najważniejszymi symbolami szkoły są:
I. sztandar szkoły;
II. hymn szkoły
I.

Sztandar szkoły ma niezwykłe znaczenie dla szkolnej społeczności, gdyż
symbolizuje Państwo Polskie oraz Naród, a także szkołę i jej lokalne
środowisko. Uosabia najwyższe wartości ducha, idee wolności i niepodległości.

Sztandar szkoły to biało-czerwona tkanina wykonana z jedwabiu, przytwierdzona do
drzewca, obszyta złotymi frędzlami. Na prawej stronie na białym tle znajdują się słowa
OJCZYZNA NAUKA PRACA umieszczone nad „kagankiem oświaty”, otwarta księga
symbolizująca wiedzę, zaś pod nimi znajduje się herb miasta Radomia.
Lewa strona sztandaru w kolorze czerwonym zawiera u góry napis z nazwą szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 oraz imię szkoły umieszczone na dole - IM. HANSA
CHRISTIANA ANDERSENA W RADOMIU. Po środku znajduje się godło polskie –
wizerunek orła białego. Głowica drzewca ma kształt godła państwowego.
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§3
Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie na parterze budynku obok popiersia
patrona szkoły Hansa Christiana Andersena. Insygnia pocztu sztandarowego
przechowywane są w gablocie znajdującej się poniżej sztandaru.

Sztandar szkoły oraz popiersie Hansa Christiana Andersena

§4
Sztandar w trakcie uroczystości szkolnych prezentowany jest przez poczet sztandarowy,
w którego skład wchodzą uczniowie szkoły. Winni oni cechować się nienaganną postawą
oraz nieposzlakowaną opinią.
W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klasy VI:
Chorąży - uczeń, oraz
Asysta – dwie uczennice, które stoją po obu stronach sztandaru.
O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego decyduje samorząd szkoły. Kandydaci
zatwierdzanie są przez Radę Pedagogiczną.
Obok zasadniczego składu zostaje także wybrany skład „rezerwowy” na wypadek
nieobecności uczniów ze składu zasadniczego.
§5
Chorąży i asysta winni być ubrani odświętnie, w biało czarne stroje:
- uczeń w białą koszulę, ciemne spodnie oraz czarne obuwie;
- uczennice w białe bluzki i ciemne spódnice oraz czarne obuwie.
Wszyscy członkowie pocztu sztandarowego noszą także insygnia pocztu: biało-czerwone
szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza
i spięte na lewym biodrze oraz białe rękawiczki.
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§6
Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od przekazania sztandaru
w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Opiekunem pocztu sztandarowego jest nauczyciel wskazany przez Dyrektora szkoły.
§7
Wejście dyrektora szkoły na salę na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest
młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego:
Szanowni zebrani: Dyrektor (nazwa szkoły) Pan/Pani (nazwisko i imię). Powinno to
spowodować przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej.
W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego obowiązują następujące
postawy, komendy i sposoby chwytów sztandaru:
1. Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę :
„Baczność”
„Poczet sztandarowy! Sztandar Szkoły 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
do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.
Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:
„Do hymnu państwowego”- odśpiewany zostaje hymn państwowy. Zgodnie z istniejącym
prawem jest to „Mazurek Dąbrowskiego” W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod
katem 45°. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje następną komendę:
„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną, a chorąży przenosi
sztandar do chwytu prezentuj.
Sztandar wyprowadzany jest zawsze po zakończeniu oficjalnej części uroczystości.
Prowadzący podaje komendę:
„Poczet sztandarowy! Sztandar Szkoły wyprowadzić” zachowanie
i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

młodzieży

2 Sposób zachowania pocztu sztandarowego
Sztandarem wykonuje się następujące chwyty;
a. „Na ramię”
b. „Prezentuj”
c. „Do nogi”
a. „Na ramię”
Wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie
drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 450 (w stosunku do ramienia)
b. „Prezentuj”
Wykonując chwyt „Prezentuj” sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo
do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręka chwyta drzewce sztandaru
tuż pod prawa i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć
drzewca. Asysta sztandaru stoi w postawie zasadniczej,
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c. „Do nogi”
Wykonując chwyt „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”
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 450
Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”
- sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz
w ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.
Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru
na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić
go do przodu.
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 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 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje
w następujących sytuacjach:
b) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św.,
oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu
Najświętszego Sakramentu;
a) podczas opuszczania trumny do grobu;
b) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
c) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
d) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną
przemawiającą osobę.
3. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności Dyrektora szkoły.
Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy
skład pocztu. Chorążowie pocztów sztandarowych występują krok do przodu i z postawy
prezentuj przekazują sobie sztandar, po uprzednim wypowiedzeniu formuły przekazania.
Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:
,,Przekazujemy Wam sztandar – symbol Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hansa
Christiana Andersena w Radomiu. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”.
Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
„Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje
obowiązki i być godnymi reprezentantami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hansa
Christiana Andersena w Radomiu”.
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.
Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych na sali
uczniów, a nowy poczet sztandarowy zajmuje właściwe mu miejsce.
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§8
Ślubowanie klas pierwszych.
Zgodnie z tradycją kandydaci zanim zostaną pasowani na uczniów wypowiedzą uroczyste
słowa. Do ślubowania występują przedstawiciele klas (po 2 uczniów) do sztandaru w
pozycji „do nogi”.
Następnie prowadzący wydaje komendę „Do ślubowania”! a wszyscy zgromadzeni
przyjmują postawę zasadniczą.
Dyrektor Szkoły czyta „Akt ślubowania”
„Będę starał się być dobrym i uczciwym uczniem.
Będę strzegł honoru dobrego imienia szkoły.
Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców.
Będę uczył się tego co piękne.
Będę kochał swoją Ojczyznę”.
Dzieci odpowiadają – ŚLUBUJEMY!
Następnie do ślubowania występują rodzice uczniów klas pierwszych. Podobnie jak
uprzednio tekst ślubowania czyta Dyrektor Szkoły.
„Mam dziecko w szkole i będę się starać:
- zawsze mieć w pamięci, że moje dziecko jest unikalnym darem,
- słuchać uważnie o czym mówi,
- pamiętać, że każdy uczy się na błędach,
- doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze,
- przytulać często,
- cieszyć się jego dzieciństwem, pamiętając, że szybko mijają lata,
- aktywnie włączać się w życie klasy i szkoły,
- współpracować z wychowawcą i nauczycielami w kształtowaniu osobowości dziecka.”
Rodzice odpowiadają – ŚLUBUJEMY!
Po akcie ślubowania prowadzący wydaje komendę – „Po ślubowaniu! Szkoła bacznośćpoczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić”.
§9
Sztandar szkoły może także brać udział w uroczystościach poza terenem
organizowanych przez administrację państwową i samorządową, na zaproszenie
placówek edukacyjnych oraz w uroczystościach religijnych.
Jeśli poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub w
obowiązywania żałoby narodowej ozdabiany jest czarnym kirem. Jest to czarna
zamocowana u góry drzewca sięgająca 1/3 długości sztandaru.

szkoły
innych
okresie
wstęga

§ 10
Hymn szkoły śpiewany jest w trakcie najważniejszych uroczystości szkolnych, tj. na
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest znać
słowa hymnu. Podczas jego śpiewania uczniowie przyjmują postawę zasadniczą stojąc na
baczność.
§ 11
W dniu uroczystości szkolnych podczas których obecny jest sztandar, obowiązuje strój
galowy.
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§ 12
Istotnym elementem ceremoniału szkolnego są także symbole państwowe: godło i flaga. Są
one uprzywilejowane w stosunku do innych znaków: samorządowych, innych organizacji
czy instytucji.
Na zewnątrz budynku szkoły znajduje się tablica z godłem, która umieszczona jest nad
wejściem do budynku. Wewnątrz budynku wizerunek godła umieszczony jest w salach
lekcyjnych na ścianie równoległej prostopadłej do wejścia, centralnie nad tablicą szkolną.
Flaga narodowa umieszczana jest przed budynkiem w okresie następujących rocznic i świąt
państwowych:
- rocznica wybuchu II Wojny Światowej – 1 września,
- rocznica Odzyskania Niepodległości - 11 listopada,
- święto pracy – 1 maja,
- Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – 2 maja,
- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 3 maja,
- żałoba narodowa (flaga przepasana kirem),
- uroczystości okolicznościowe.
Jeśli rocznica lub święto przypada w przeddzień dni wolnych od pracy flaga wywieszana
jest dzień wcześniej. Z okazji uroczystości otwarcia nowego obiektu, np. nowo
wybudowanej sali gimnastycznej, przecinana jest wstęga w barwach narodowych.
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