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CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W SULMIERZYCACH  

Z UDZIAŁEM POCZTU SZTANDAROWEGO 

1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i samej celebracji sztandaru. To zbiór zasad zachowania młodzieży w trakcie 

obchodów uroczystości mających na celu kształtowanie właściwych postaw patriotycznych, 

wdrażanie do okazywania szacunku symbolom narodowym i szkolnym oraz do kultywowania 

tradycji lokalnych i narodowych.  

2. Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy: 

 godło szkoły – logo będące znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować 

podczas uroczystości, na dyplomach, na stronie internetowej szkoły, oficjalnych pismach 

urzędowych, identyfikatorach, znaczkach, 

 

 sztandar szkoły, 

 hymn szkoły. Hymnem naszej szkoły jest fragment „Pieśni Bardosa” z opery „Krakowiacy 

i górale, czyli cud mniemany”. Słowa hymnu brzmią następująco: 

(…) Niemądry, kto wśród drogi 

Z przestrachu traci męstwo, 

Im sroższe ciernie, głogi, 

Tym milsze jest zwycięstwo. 

 

Na górze mieszka sława, 

A szczęście jeszcze wyżej, 

Lecz gdy chęć nie ustawa, 

Wnet się człek do nich zbliży. (2 razy) 

 

Znajomość hymnu to obowiązek każdego ucznia. Podczas śpiewania hymnu uczniowie 

przyjmują postawę taką samą jak w czasie wykonywania hymnu państwowego. 

https://szkolasulmierzyce.pl/


3. Sztandar szkolny 

Opis sztandaru 

Na jego rewersie na tkaninie w kolorze kremowym w centralnej części widnieje wizerunek 

księcia Józefa Poniatowskiego, a wokół niego wyhaftowano złotą nicią nazwę i imię szkoły. 

Na awersie pośrodku umieszczono orła białego na biało – czerwonej tkaninie. Ułożenie barw 

nawiązuje do symboliki krzyża Virtuti Militari. 

                                              

 

 

Uroczystości z udziałem sztandaru 

 Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji – poszanowania. 

 Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie na terenie szkoły. 

 Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych i lokalnych: uroczyste rozpoczęcie 

i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas pierwszych i ósmych, ceremonia 

przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego, święto patrona szkoły, 

akademie szkolne i uroczystości okolicznościowe w środowisku lokalnym. 

 W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem – wstążką 

przywieszoną w miejscu jego zamocowania na drzewcu, w górnej części.  

 



Chwyty sztandaru: 

 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. 

 Postawa „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 i skrętem o 45 stopni w lewą 

stronę. 

 Postawa „na ramię” – chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na wysokość prawego 

barku, przy jednoczesnym położeniu lewej ręki na drzewcu na wysokości pasa. Energicznym 

ruchem przenosi drzewce sztandaru na prawe ramię i trzyma pod kątem 45 stopni w stosunku 

do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca. Płachta sztandaru musi być oddalona 

od barku przynajmniej na szerokość dłoni. 

 Postawa „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką 

pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku), lewą 

rękę kładzie na drzewcu poniżej końca zaczepu płachty i jednocześnie opuszcza prawą rękę 

na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „ zasadniczej”. 

 „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 do przodu pod kątem 45 stopni. Po czasie „salutowania” przenosi 

sztandar do postawy „prezentuj”. 

 „Salutowanie” sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy 

„salutowaniu” w miejscu. Poczet maszeruje krokiem defiladowym. 

Poczet sztandarowy: 

 Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą: 1 chorąży (sztandarowy) i 2 asystujących. 

Powołuje się również „rezerwowy” skład pocztu sztandarowego (1 chorąży i 2 

asystujących). 

 Poczet sztandarowy powinien być wytypowany spośród uczniów klas najstarszych w szkole 

wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość typowania do pocztu 

sztandarowego uczniów z bardzo dobrą oceną zachowania. 

 Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od przekazania w dniu 

uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

 Za niewłaściwe realizowanie obowiązków, a w szczególności braku należytego szacunku 

dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień statutu szkolnego 

na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły, decyzją Rady 



Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takiej 

sytuacji dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

 Ubiór członków pocztu sztandarowego powinien być galowy. Strój galowy określono 

w regulaminie szkolnym.  

 Insygnia pocztu sztandarowego to: 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 gablocie szkoły. 

 Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości w ustawieniu obok siebie, przy czym 

chorąży idzie w środku, w postawie „na ramię”. Jeśli droga przemarszu jest wąska 

dopuszcza się przemarsz „gęsiego”, a osoba trzymająca sztandar idzie w środku. Poczet 

ustawia się przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Po wprowadzeniu 

sztandaru, prowadzący podaje kolejno komendy: „Baczność! Do hymnu 

państwowego/szkolnego!”. W trakcie śpiewania hymnów – najpierw państwowego, 

a następnie szkolnego, sztandar jest pochylony pod kątem 45 stopni, postawa 

„salutowanie”. Po odśpiewaniu hymnów prowadzący podaje komendę: „Po hymnie! 

Spocznij!”, postawa spocznij. Hymn państwowy powinien być wykonywany w czasie 

uroczystości państwowych. Hymn szkolny można śpiewać zarówno w czasie uroczystości 

państwowych, jak i szkolnych. Na zakończenie uroczystości poczet sztandarowy 

wyprowadza sztandar. 

 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 stopni do przodu i staje po lewej lub prawej 

stronie bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. 

W trakcie mszy lub innej uroczystości członkowie pocztu nie wykonują żadnych innych 

gestów. 

 Pochylenie sztandaru pod kątem 45 stopni do przodu w pozycji „baczność” następuje 

w sytuacjach: podniesienia Hostii 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. 

 Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną. 

 Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun wyznaczony przez dyrektora 

szkoły spośród nauczycieli.  

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem 



Odbywa się on w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w obecności dyrektora 

szkoły. Prowadzący uroczystość informuje: 

„Teraz nastąpi przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom uczniów klas siódmych. 

Prosimy wszystkich o powstanie.” 

Uczestnicy uroczystości powstają, a prowadzący wydaje komendę: 

„Poczet sztandarowy do przekazania sztandaru szkoły wystąp!”  

Występuje aktualny poczet sztandarowy ze sztandarem na środek hali i zatrzymuje się 

w wyznaczonym miejscu. Prowadzący wydaje komendę: 

„ Do przekazania sztandaru szkoły: (w tym miejscu wymienia imiona i nazwiska członków 

nowego pocztu), np. chorąży Jan Kowalski, asysta Julia Nowak, asysta Maria Kowalska 

– wystąp! 

Wchodzi nowy skład pocztu, czyli przedstawiciele uczniów klas siódmych i zatrzymują się 

naprzeciwko dotychczasowego pocztu sztandarowego. Dotychczasowy chorąży pocztu mówi: 

„Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej imienia księcia Józefa 

Poniatowskiego w Sulmierzycach, opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą 

szkołę”. 

Nowy chorąży odpowiada: 

„Przyjmujemy od Was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje 

obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową imienia księcia Józefa 

Poniatowskiego w Sulmierzycach”. 

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, potem następuje 

przekazanie sztandaru oraz insygniów – rękawiczek i szarf. Jako pierwsza przekazuje asysta, 

która następnie przytrzymuje z obu stron sztandar, a w tym czasie chorąży oddaje rękawiczki i 

szarfę. Po przekazaniu sztandaru dawny skład pocztu dołącza do pozostałych uczniów, a nowy 

udaje się we właściwe miejsce.  

Uwaga!  Nowy chorąży i asysta opiekują się sztandarem i insygniami aż do momentu 

umieszczenia go w gablocie. 

 

 

 

 

 

Ceremoniał wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 



 Wprowadzenie sztandaru 

Lp. Komendy Opis zachowania się 

uczestników 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. Proszę wszystkich 

o powstanie. 

Uczestnicy powstają 

przed wprowadzeniem 

sztandaru. 

Przygotowanie do 

wejścia. 

- Postawa „na ramię”. 

2. Baczność! Poczet 

sztandarowy wystąp! 

lub Proszę poczet 

sztandarowy 

o wprowadzenie 

sztandaru. 

Postawa zasadnicza. 

 

Wprowadzenie 

sztandaru. Marsz 

krokiem defiladowym 

Zatrzymanie na 

ustalonym miejscu.  

 

- Postawa „na ramię” 

w marszu. 

- Postawa 

„salutowanie” 

w marszu.  

- Postawa „prezentuj”. 

3. Baczność! Do hymn 

państwowego! 

Do hymnu szkoły! 

Postawa zasadnicza. Postawa zasadnicza. - Postawa 

„salutowanie” 

w miejscu. 

4. Po hymnie! Spocznij! Postawa „spocznij”. Spocznij. - Postawa „prezentuj”. 

- Postawa „spocznij”. 

5. Proszę usiąść. Uczestnicy siadają. Spocznij. - Postawa „spocznij”. 

 Wyprowadzenie sztandaru 

Lp. Komendy Opis zachowania się 

uczestników 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. Proszę o powstanie. Uczestnicy powstają. Spocznij. - Postawa „spocznij”. 

2. Baczność! Poczet 

sztandarowy wstąp! 

lub Proszę poczet 

sztandarowy 

o wyprowadzenie 

sztandaru. 

Uczestnicy 

w postawie 

„zasadniczej”. 

Postawa „zasadnicza”. 

Wyprowadzenie 

sztandaru. 

- Postawa „na ramię” 

w marszu. 

- „Salutowanie” 

w marszu. 

3. Spocznij! Uczestnicy siadają.   

 

Ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych z udziałem sztandaru 



Poczet sztandarowy stoi w wyznaczonym miejscu lub występuje na środek. Prowadzący 

uroczystość informuje:  

„Przystępujemy do uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych”. 

 Pierwszoklasiści do ślubowania! Baczność! 

Chorąży pochyla sztandar, pozycja salutowanie. Pada komenda: 

„Do ślubowania!” 

Uczniowie podnoszą prawą rękę i trzymają dwa palce w górze. Następuje odczytanie tekstu 

ślubowania przez jednego z wychowawców uczniów klasy pierwszej. 

Tekst ślubowania pierwszoklasistów: 

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 urosnę! 

Będę się starać być dobrym kolegą, 

swym zachowaniem i nauką 

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.” 

Uczniowie powtarzają: „Ślubuję”. 

Po ceremonii ślubowania prowadzący uroczystość informuje: 

„Po ślubowaniu! Teraz nastąpi uroczyste wyprowadzenie sztandaru szkoły.” 

Następuje wyprowadzenie sztandaru według komend zamieszczonych w tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremoniał ślubowania uczniów klas ósmych z udziałem sztandaru 



Poczet sztandarowy stoi w wyznaczonym miejscu lub występuje na środek. Prowadzący 

uroczystość informuje: 

„Przystępujemy do uroczystego ślubowania uczniów klas ósmych”. 

Absolwenci do ślubowania! Baczność! 

 Chorąży pochyla sztandar, pozycja salutowanie. Pada komenda: 

„Do ślubowania!” 

Uczniowie podnoszą prawą rękę i trzymając dwa palce w górze powtarzają jednogłośnie tekst 

ślubowania odczytywany przez jednego z wychowawców uczniów klasy ósmej lub przez 

wytypowanego ucznia. 

Tekst ślubowania absolwentów, uczniów klas ósmych: 

Opuszczając szkołę podstawową, 

dziękuję wszystkim nauczycielom i wychowawcom 

za trud włożony w moje wychowanie i wykształcenie. 

Przyrzekam! 

Godnie reprezentować imię szkoły, 

dążyć do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. 

Przyrzekam,  

że nauka, której podstawy zdobyłem w tej szkole, 

będzie służyła dobru Rzeczpospolitej Polskiej. 

Po ceremonii ślubowania prowadzący uroczystość informuje: 

„Po ślubowaniu! Teraz nastąpi uroczyste wyprowadzenie sztandaru szkoły.” 

Następuje wyprowadzenie sztandaru według komend zamieszczonych w tabeli. 


