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I Wstęp 

 

1. Ceremoniał szkolny Szkoły Podstawowej nr w Sępólnie Krajeńskim jest opisem sposobów 

przeprowadzenia najważniejszych uroczystości z udziałem sztandaru szkoły oraz zbiorem zasad 

zachowania się uczniów w trakcie uroczystości szkolnych. 

 

2. Do najważniejszych uroczystości szkolnych należą:  

a) rozpoczęcie roku szkolnego; 

b) zakończenie roku szkolnego wraz z pożegnaniem absolwentów; 

c) ślubowania, pasowania na ucznia; 

d) obchody świąt państwowych; 

e) uroczystości środowiskowe.  

 

3. Ceremoniał stanowi integralną część z tradycjami szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości 

szkolnych. Jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczo-                                     

profilaktycznego, nawiązuje do tradycji szkoły, uczy szacunku do symboli narodowych oraz małej 

i dużej ojczyzny.  
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4. Najważniejsze symbole państwowe:  

a) godło RP;  

b) biało-czerwona flaga RP;  

c) hymn państwowy RP. 

 

5. Najważniejsze symbole szkolne Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim: 

a) sztandar szkoły; 

b) godło szkoły (logo). 

 

II  Symbole państwowe – godło, flaga, hymn 

1. Godło i flaga są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną czcią i szacunkiem. 

2.  Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami 

samorządowymi, organizacji, instytucji itp.   

3. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do 

budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (w heraldyce przyjmuje się odwrotny 

kierunek patrzenia, tj. nie z punktu widzenia obserwatora, ale z punktu widzenia godła lub flagi).  

4.  Tradycyjnie godło i flaga pełnią rolę szczególnych znaków informacyjnych – należy je 

umieszczać w takich miejscach i w takiej liczbie, aby tę rolę spełniały; przy zwielokrotnieniu stają 

się dekoracją. 

5. Godła i flagi muszą być zgodne ze wzorami określonymi w ustawie. 

6. Godła i flagi powinny być utrzymywane w czystości, niezniszczone, nieuszkodzone, 

niezgniecione, niepostrzępione, niewyblakłe. 

7. Wycofane z użycia godła i flagi nie mogą być wyrzucane do śmietnika lub porzucane 

w przypadkowych miejscach, ale powinny być gromadzone i niszczone w sposób godny, najlepiej 

palone. Szkoła prowadzi ewidencję przychodów (zakupy) oraz rozchodów (protokoły niszczenia). 

A. Godło 

8. Godła umieszczane są w salach lekcyjnych  na ścianie na wprost wejścia, nad biurkiem lub tablicą.  

9. Na tej samej części ściany, na której umieszczone jest godło, nie umieszcza się innych obiektów 

(np. kalendarzy, obrazów, zdjęć, tablic itp.).  

10. Godło zamieszczone na stronie internetowej  musi być zgodne ze wzorem ustawowym. Jeżeli poza 

godłem umieszcza się na stronie również inny znak (np. godło województwa, miasta lub gminy), 

godło państwowe powinno być umieszczone na pozycji uprzywilejowanej.  

B. Flaga 
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11. Podczas uroczystości, rocznic i świąt państwowych na budynku szkoły wywieszane są flagi 

państwowe. 

12. Flagi powinny być podniesione najpóźniej do godziny 8.00.  Jeżeli uroczystość, rocznica lub 

święto przypada w przeddzień dni wolnych od pracy, flagi mogą być podniesione przez kilka dni.  

13. Na fladze państwowej nie wolno umieszczać (ani przyczepiać do niej) żadnego znaku, litery słowa, 

liczby, czy jakiegokolwiek rysunku. 

14. Gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną.  

15. Flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię. 

16. Jeżeli flaga jest umieszczona na podium mówcy, powinna znajdować się na prawo od mówcy 

zwróconego twarzą do słuchaczy lub płasko na ścianie, nad mówcą lub za nim. 

17. Po przecięciu wstęgi w barwach państwowych, z okazji uroczystości otwarcia jakiegoś obiektu 

lub odsłonięcia pomnika, wstęgę należy zabezpieczyć, aby nie upadła na ziemię, nie leżała na 

ziemi ani nie była deptana. 

18.  Jeśli używa się flagi do przykrycia posągu lub pomnika podczas uroczystości jego odsłaniania, 

nie można dopuścić, aby flaga upadła na ziemię.  

19. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej, flagę wywiesza się opuszczoną do połowy masztu w 

ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do połowy masztu. Przy jej 

zdejmowaniu postępuje się podobnie: należy najpierw podnieść ją do samej góry, następnie 

opuścić całkowicie. Jeżeli nie ma takiej możliwości (brak masztu), żałobę można wyrazić, 

wywieszając czarną flagę na pozycji na lewo od flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do 

drzewca czarnej wstęgi. 

20. Organizując obchody świąt, podczas których używane są flagi z papieru, powinno się zapewnić 

odpowiednie warunki do ich zebrania po zakończeniu uroczystości oraz odpowiedniego 

zniszczenia. Flagi nie powinny być wyrzucane do śmietnika ani rzucane na ziemię. 

21. Jeżeli flaga zawieszona jest pionowo, kolor biały powinien znajdować się po lewej stronie 

płaszczyzny oglądanej z przodu. 

22. Podczas obchodów świąt narodowych uczniowie mogą mieć kokardy narodowe: koliste rozetki 

złożone z dwóch kolorowych wstążek. Średnica kokardy narodowej powinna wynosić od 4 do 6 

cm i powinna składać się z dwóch okręgów: białego centralnego oraz okalającego go czerwonego. 

Zgodnie z heraldycznym znaczeniem barw kokarda odwzorowuje białego orła na czerwonym 

polu.  

C. Hymn 

23. Hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza publicznie w układach zgodnych z ustawą o godle, 

barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach. Może być odśpiewana jedna 

zwrotka wraz z refrenem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Heraldyka
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24. Publicznie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie rozpoczęcia 

i zakończenia roku szkolnego oraz podczas obchodów świąt i rocznic państwowych. 

25. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi 

i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją 

w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych zdejmują nakrycia 

głowy.  Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez 

pochylenie sztandaru. 

 

III Sztandar i godło szkoły 

 

1. Szkoła używa zabytkowego sztandaru po Publicznej Szkoły Powszechnej im. Chrystusa Króla.  

Uświetnia on ważne wydarzenia szkoły oraz obchody świąt państwowych.  

 

2. Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Godło szkoły eksponowane jest podczas 

uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, podziękowaniach, 

gratulacjach, zaproszeniach, plakatach itp. 
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IV Poczet sztandarowy 

 

1. Poczty sztandarowe składają się z trzech osób wytypowanych przez nauczycieli i kolegów spośród 

tych uczniów, którzy cieszą się nieposzlakowaną opinią oraz osiągają wysokie wyniki w nauce. 

W skład pocztu wchodzą: 

a) chorąży – uczeń; 

b) asysta – dwie uczennice. 

2. Do insygniów pocztu należą: 

a) białe rękawiczki; 

b) biało-czerwone szarfy. 

3. Do pocztu wybierani zostają uczniowie z klas siódmych w dniu zakończenia roku szkolnego. 

Pełnią swoją funkcję przez rok. Uroczyście przekazują sztandar młodszym kolegom w dniu 

zakończenia szkoły. 

4. W szkole mogą być wybrane dwa poczty sztandarowe biorące udział w uroczystościach na zmianę. 

Skład pocztu rezerwowego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami klas 

siódmych i samorządem uczniowskim. 

5.  Strój członków pocztu sztandarowego:  

 czarny bądź granatowe spodnie, biała koszula u chłopców (może być czarny lub granatowy 

garnitur) oraz granatowe bądź czarne spódnice i białe bluzki u dziewcząt;  

 biało-czerwone szarfy (przełożone przez prawe ramię, kolorem białym do góry, z węzłem na 

lewym biodrze); 

 białe rękawiczki.  

6. Poczet sztandarowy uświetnia swą obecnością najważniejsze uroczystości szkolne oraz 

reprezentuje szkołę podczas obchodów powiatowych, gminnych i międzyszkolnych na 

zaproszenie odpowiednich władz. 

7. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę 

narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem. 

8. Poczet sztandarowy obecny jest tylko podczas części oficjalnej uroczystości. 

9. Opiekunami pocztu sztandarowego są opiekunowie samorządu uczniowskiego. 

10. Sztandar szkoły przechowywany jest w oszklonej gablocie znajdującej się przed sekretariatem. 

Insygnia sztandarowe przechowywane są w szafie pancernej w gabinecie wicedyrektora. 

 

 

 

 

 



6 
 

V  Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego 

 

1. „Zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka 

buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty 

do ciała. Lewa ręka jest w pozycji „zasadniczej”. 

2. „Spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie zasadniczej”. Chorąży                     

i asysta w postawie „spocznij”. 

3. „Na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod 

kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni. 

4. „Prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia przy 

prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce 

sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia 

pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku. 

5. Salutowanie sztandarem 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  w przód do 45 stopni. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy 

„prezentuj”. 

6. Salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sposób jak przy salutowaniu  

w miejscu. Komendy: „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność” – bierze sztandar na ramię. 

7. Pochylenie sztandaru w pozycji „salutowanie” następuje podczas:  

a) hymnu narodowego,  

b) podnoszenia flagi na maszt, 

c) minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,  

d) składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje,  

e) każdego podniesienia hostii podczas mszy św., 

f) opuszczania trumny do grobu,  

g) polecenia wydanego przez przemawiającą osobę lub księdza. 
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VI Udział pocztu w uroczystościach 

 

 

1. Przed rozpoczęciem uroczystości poczet sztandarowy czeka przy wejściu do sali lub na plac, na 

którym odbywa się uroczystość. Osoba prowadząca uroczystość prosi zebranych  o powstanie,                      

a następnie wygłasza formułę: „Poczet sztandarowy wprowadzić!”. 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. Prowadzący wypowiada słowa: 

„Spocznij”. Zebrani mogą usiąść. 

 

2. Jeśli śpiewany jest hymn państwowy, osoba prowadząca wygłasza formułę: „Do hymnu!” lub „Do 

hymnu państwowego!”. Wszyscy wstają. Członkowie pocztu stają na baczność, a sztandar należy 

pochylić do przodu pod kątem 45%. Po odśpiewaniu bądź odegraniu hymnu następuje komenda 

„Po hymnie!”. Zebrani mogą usiąść, poczet podnosi sztandar do pionu i może stanąć w pozycji 

„spocznij”. 

 

 

3. Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku 

ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci. 

 

 

4. Po zakończeniu uroczystości prowadzący prosi zebranych o powstanie i wydaje komendę: „Poczet 

sztandarowy wyprowadzić!”. Poczet sztandarowy wychodzi w ten sam sposób, w jaki wchodził – 

trzymając sztandar pod kątem 45%. Osoby zebrane na miejscu uroczystości mogą je opuścić 

dopiero po wyjściu pocztu. Prowadzący może wypowiedzieć  słowa: „Spocznij”.  

 

 

5. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Przy 

wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu. 
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VII     Przekazanie sztandaru 

 

Przekazanie sztandaru następuje w dniu ukończenia szkoły przez członków pocztu. 

 

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru: 

Osoba prowadząca wydaje komendę:  

„Proszę o powstanie. Baczność! Sztandar szkoły wprowadzić!”  (poczet sztandarowy wchodzi); 

„Do hymnu” (postawa sztandaru: salutowanie w miejscu); 

„Po hymnie!” (postawa sztandaru: „prezentuj”, a potem „spocznij”); 

„Baczność! Pani dyrektor, melduję gotowość szkoły do przekazania sztandaru. 

Do przekazania sztandaru wystąp”. 

Oba poczty występują i stają naprzeciwko siebie  (postawa sztandaru: podchodzi w postawie 

„prezentuj”, a potem w postawie „salutowanie w miejscu”). 

Chorąży z pocztu przekazującego sztandar wypowiada słowa: 

„Przekazujemy wam sztandar Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Opiekujcie 

się nim  i godnie reprezentujcie naszą szkołę”. 

Chorąży z pocztu przyjmującego sztandar: 

„Przyjmujemy sztandar szkoły. Będziemy o niego dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki                       

i godnie reprezentować Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim”. 

Chorąży przekazujący sztandar wraz z asystą (postawa sztandaru: „prezentuj”) podchodzą dwa kroki 

do przodu i najpierw przekazują szarfy i rękawiczki, a na końcu dotychczasowy chorąży oddaje 

sztandar nowemu chorążemu.  

Osoba prowadząca wydaje komendę: 

„Sztandar wyprowadzić!” (pierwszy wychodzi poczet przekazujący sztandar, a za nim poczet 

przyjmujący). 
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VIII     Ślubowanie 

 

1. Tekst ślubowania wygłaszany podczas pasowania na ucznia. 

 

,,Ślubuję, że będę dbał o dobre imię szkoły i mojej klasy. Będę pilnie się uczył, wypełniał wszystkie 

obowiązki i zadania ucznia, aby przynieść zadowolenie sobie i być dumą dla rodziców. Będę starał 

się być dobrym i życzliwym kolegą. Obiecuję  szanować innych ludzi, jak przystało na wzorowego 

ucznia Szkoły Podstawowej nr 1”. 

  

2. Tekst ślubowania składanego przez uczniów stających się absolwentami szkoły. 

 

„My, absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, Tobie, Szkoło, ślubujemy: 

 wiernie strzec Twojego honoru, 

 dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię, 

 z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie 

Krajeńskim,�  

 zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym swoim życiu, 

  zawsze pracować sumiennie i uczciwie,  

  czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju.” 

 

 

IX Precedencja 

 

1. Powitanie gości: zaproszonych gości powinien powitać dyrektor w wejściu do szkoły. Jeżeli tego 

obowiązku nie może wypełnić sam, deleguje swojego zastępcę. Gości wita w swoim gabinecie 

dyrektor i prowadzi na miejsce uroczystości. 

 

2. Zajmowanie miejsc: miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby 

stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła. 

 

3. Formy grzecznościowe: do osoby duchownej (biskup, arcybiskup, kardynał) zwracamy się „Jego 

Eminencjo”. Duchowny, który uczestniczy w uroczystościach szkolnych powinien być witany 

w pierwszej kolejności zaraz po wojewodzie, a przed prezydentem miasta czy burmistrzem. 

Analogicznie do przedstawionej powyżej sytuacji powinien zachować się dyrektor szkoły, który 

na uroczystości zaprasza wójta i proboszcza. Ten ostatni powinien być witany na początku. 
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4. Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie: 

 wojewoda, 

 marszałek województwa, 

 przewodniczący Sejmiku Województwa, 

 wicewojewoda, 

 kurator oświaty 

 prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

 przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

 wiceprzewodniczący Zarządu Województwa, 

 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, 

 wizytator kuratorium oświaty 

 członek Zarządu Województwa, 

 radny województwa, 

 dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego, 

 skarbnik województwa, 

 inni zaproszeni goście. 

  

5. Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie: 

 starosta, 

 przewodniczący Rady Powiatu, 

 wicestarosta, 

 dyrektor wydziału oświaty, 

 wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 

 inspektor wydziału oświaty, 

 członek Zarządu Powiatu, 

 radny powiatu, 

 sekretarz powiatu, 

 skarbnik powiatu, 

 inni zaproszeni goście. 

  

6. Precedencja stanowisk w gminie (mieście): 

 wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

 przewodniczący rady gminy (miasta), 

 zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 

 dyrektor wydziału oświaty, 

 wiceprzewodniczący rady gminy (miasta), 
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 radny gminy (miasta), 

 sekretarz gminy (miasta), 

 skarbnik gminy (miasta), 

 inspektor nadzorujący placówkę, 

 sołtys, 

 przewodniczący zarządu dzielnicy (osiedla), 

 inni zaproszeni goście. 
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3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. 2005 nr 172 poz. 1439);  

4. Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 
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5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych 
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8. Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 
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