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Ceremoniał UĄrł'ania Sztandaru w Szkole Podstav,owej im. ,,Bohateróv,30
Sudeckiego Pułku PiechoĘ'' w Kuźminie.
Ceremoniał szkoły jest opisem przeprowadzerria uroczystości z udziałem sztandaru
szkolnego i sanej celebracji sŻandaru. .Test pomocny w organizorł'aniu ślubowań,
prz'vrzeczen i inrrych urocz1'stości szkoln'r'ch. Starrorł'i irrteglalną częśćz prz.r'jętą
tradycj ą
szkolną i irarmonogranrem ulocz}'stości i imprez szkolnych.

Sztandar Szkołv
1.

Sztandal szkoł,r,' dla społeczrrościszkoinej jest symbolem naju1'Ższ1,c[ wartości,

horroru, męstwa i bohaterstwa, zoborłiązaniem do godnego lr1'pełŃenia obowi?ków
wobec ojcz1'zny i Narodu. Jest symbolem Polski _ Nar.odu _ N4ałej ojczyzny, jaką
jest szkoła i 1ej najbllŻsze otoczenie. Sztandar jest honorowy111
s'r'mboiem łąć"ąqo"
Żołnierz,:l ze społecznościąszkolna. Uroczystości z udziałem Sztandaru *:'n]ugują
_
zachorł'ania powagi- a przechorł'1.rł'anie, transpot1 i przvgotor'vanie sztandaru do

prezentacji Maścirłrycirposta\Ą' i jego poszanowania.

Sztandar jest przecl-rorł1,wany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie łapznie z
insl'gniarni pocztu sztandarowego.

J. Uczesmictwo rł' poczcie sztandaro\ł'-Vm to najbardziej lronorowa funkcja uczniowska
rł'szkole. dlatego rł'jego składzie winni znajdować sie uczniowie vyróżniający sie rł'
nauce. o nienagannej postawie i godni tego zaszczy:rv.

4.

Poczet sŻandarow1' powirrien byc rł1ł1,powany z uczniórł, ki. V _ VI.

J-

Skład osobolł1, pocztu sztandalowego:

1)
2)

ClroraŻ1' (sztandarorł,r') _ uczeri
As.vsta _ drł'ie dziewcz1'nki

6.

Kandydatury' składu osoborvego do pocztu sztandaror.l'ego są przedstawiane przez
rłrychorł'awców ostatnim posiedzeniem Rady Pedagogicznej Szkoł.v Podstawowej im.
,,Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku Piechoty'' w KuŹrnirrie w dan)rrn roku szkolrrym i
przez ńązatwietdzane.

7.

Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazaria sztandalu podczas
uroczystości zakończenia roku szkolnego).

8.

W5,chowawca klasy. rł'której ucz'v się chorąŹ1'na czas kadencji zostaje opiekunem
ceremoniału i dba o rł'łaściwącelebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg
uroczystości na telenie szkoły i poza.je.j nurami.

9. o

wyborze uczniórł, do pocztu sztandarowego są porł'iadomierri rodzice lub
opiekunowie rłwbranr'cil dzjeci.

10. Decyzją Rad1' Pedagogicznej SzkoĄ' Podstawowej im. ,'Bohaterów 30 Sudeckiego

Pułku Piechoty'' w Kuźnrinie uczniowie mogą byó odwołani ze składu pocztu
sŹandarowego' W takim prz1padku naleŻr' uzupełrrić skład o brakujące osoby.

1

1.

Insygnia pocztu sztandarowego:
1) biało _ czerwone szarĄ przewieszane praworęcznie, z\łTócone kolorem biał'vm
w stlonę kołnierza. spięte na lerłyn biodrze,

2)

bia}e

ręliawiczki

Udział sztandaru w uroczYstościach na terenie szkołv:
1) ceremonii rozpoczęcia i zakoriczenia roitu szkolnego,

2)
3)
4)

IJ

ceremonii sluŁ'owarua ||ą5r pierrłszej.
urocz1'stości rocznicowe: Konstrtucji -l
świętoPatronów szkoły'

dział Sztan

da

ru $.

u

lr4aj

ro cz}lstościach

a. 11 listopada.

poza terenem szkoły:

1)

\!-

sztarrdar szkoł1'nroŻe brać udział rł' uroczystościach rocznicorłych organizo*,anych
przez administracj ę samorza!ową i państwową oraz w uroczvstościach religijnych,
2) w dniu uroczystości sztandar jest pze\Ąrieziony rł' pokrowcu na miejsce zbiótek
pocztóv' sztar-rcarorłrych'
3 ) prz1' pełnej obsadzie as,vst,v chorąz1' dokonuje j ego rozn'inięcia,
4) celebracja sŹandaru j est zgodla z ustaloną regułą zaclrorł'ania pocztów
sztandarow1'clr lł' czasie danej uroczystości, natomiast chw1ty saandarem obowiązują
jak w ceremoniale uroczystości szkoln;'ch'
5) po uroczystości sztandarjest przev'ieziony do szkoĄ' i złoŻotly w gablocie.

Chwyt5, sztandaru:
1) postawa zasadnicza

2)
3)

sztandar połoŻony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na
wysokości czubka buta' Drze\Ęce prz'tlzymywane prawą ręką na wysokości pasa.
Lewa rękajak w postawie zasadntczej.
postawa ,,spocznij" - sztandar fzym any przy prawej nodze jak w postawie
,'zasadruczej". ChorĘy i asysta w postawie ,,spocznij".
postawa
ramię'' _ clrorąŻy prawą ręką (pomagaj ąc sobie lewą) kładzie drzewce
',na
na plawe ramię i trzyma je pod katem 45o rł' stosunku do ramienia. Prawa ręka
wyciągnięta wzdhsŻ drzew ca.

4)

5)

6)

postarł'a prezentuj _ Z posta\^:Y
chorązy podnosi sztarrdar prawą ręką i
',zasadniczej''
pionowo do góry u'zdłuŻ prawego ranrienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku).
Następnie lewą ręką chw1ta drzewiec Sztandaru tuŻ pod prawą i opuszcza prawą rękę
na całej jej długości.obejrnując doiną częśćdrzewca. As1'sta rł' postawie
,zasadnlezej" .
salutorvanie sztandaru w miejscu _ rłrykonuj e z postau)l prezentuj -,'Chorąż1'robi
zwTot \Ąl prawo skos z rórł'noczesnun rł1,sunięciem lewej nogi rł'przód na odległoŚć
jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45o. Po czasię ,,sa1utowania"
przenosi sztandar do postar,rr',,"prezentu-i ".
saluton'anie sztandarem $' marszu z połozenia '.na ramię" w 1aki sanr sposób jak
pzy salutowaniu w miejscu.

Komendl':

j.na pra\\,o patrz" pochyla sztandar.
_ bier'ze sztandar' na ranię.

',baczność''

Ceremoniał uroczvstości szkolnych z udziałem sztan daru
1) wprowadzenie
Komendy

proszę o porvstanie

:

sztandaru

Opis sytuacyjny
zachowania się
uczestnikóv'po
komendzie
uczestnicy porł'stają

Poczet sztan d aros't'

Sztandar

p1'z.vgotowanie do

przed

rł1'jścia

postawa ,,na ramię''

wplowadzeniell
."baczność"sztandar
wprowadzić

,.do hymnu"

,,po hymnie"

mozna uslasc

2) rq'prorvadzenie
pIoSZę o po\^/stanle

,.baczność''sztandar
u'1,prowadzić

sztandaru
uczestnicy w
postawie
..zasadniczej"
j

ak w1'Żej

uczestnicv woostawie..soocznii"
uczestnicv siadaia

- rłprowadzenie

sztandaru
- zalrzymanie na
ustalonvm mieiscu
posta\Ą'a

postawa

,.zasadntcza"

,.salutowanie w
miejscu"
- posta\Ą'a .prezentuj "
- Dosta\ł'a ..sDocznij''
- poSta\Ą'a.'Spocznij"

spocznł
spocznll

sztandalu

uczestnicl' pov,staj aprzed
rł1prorł'adzeniem
sztandaru
uczestmcy w
postawie
.,zasadniczej"

SpocZnł

postawa ,,spocznij"

-,,postawa
zasadnicza"
_ rłypl'olł'adzenie

postawa

sztandaru

..spocznii"

- w postawie ,,na
ramię 'rł' marszu''
- postawa ,,prezentuj"

uczestrricv siadają

,.zasadnicza"
postawa
ramię w
'.na
marszu"

Cerem oniał przekazania szta n daru
Kom endy

prosZę \ł'stać

poczet sŻandarowy
oraz norłry skład
pocztu do
przekazania
Sztandaru wystą]

Opis svtuacvjnv
zachov'ania się
uczestnikórł'
uczestnicv wstaia
uczestnicl, postawa
,.zasadticza''

:

Poczet sztan da rorł'y

Sztandar

postawa..spocznij"
doĘvchczasowa
asysta przekazuję

postawa .,spocznii"
- chorązy podaje
sŻandar jednej z
as)'st)"
- przekazuje szarfę
potem rękawiczlii
_ następnie odbiera
sztandar i przekazuj e
go nowemu
chorązemu i mówi:
,.Przekazujemy'

irrs1'gnia ustarł'ia sie
obok nowej as),st,v po
iewej i prarł'ej str'onie

Wam sztandar
szkoĘ - symbol
patriotyzmu i
tradycji, nościego z
dumą i honorem'' _

'.bacalość''

ustępujący poczet
odmaszerorł'aÓ
.,spocznij"

uczestnlc)' w
postarł'ie
,,zasadniczej"

,,zasadnicza"
postawa ,.spocmij"

poczet'
który przechodzi rra
wvznaczone mieisce
postau'a

postawa

postawa

,.zasadnicza"
w1'prorł'adzenie
sztalldaru

,,zasadnicza"
postawa
ramię w
''na
marszu"

nagladzaj ą brawami

ustępuj

_

'.baczność''
sztandar
w_vprorł'adzić

..spocznij"

posta\Ą'a

sztandal u,postarł'ie
..spocznij"
postawa .,prezentuj"
postawa ,,spocznij"

a-c-vrr-ri

,.zasadnicza"

uczestnicv siadaja

Ceremoniał śluborł'aniaklasy pierrvszej:
Komendv
proszę ił,staó
..baczność''sztandar

tłprowadzić

Opis s1'tuacji
zachoł'ania się
uczestnikóv.
uczestnicr'rł'staią
uczestnic), w
postawie zasadntczej

Poczet sztan dtrorł'r'

Sztandar

- wprolł'adzenie

postawa
ramię
',na
w marszu"
- postawa zasadticza

sztandaru,

zatrzynanie na
.'do ślubowania"

,,po śluborł'aniu''

,,baczność"_
sztandar szkoł,v
wyprowadziÓ
spoczrxl

Llstalonvm mieiscu

uczestnic)' w
postawie
,.zasadmczej"
ślubuj ący podnoszą
prawa. lękę do
śluborł'ania(palce na
w1'sokości oczu'l
uczestnicy ..spocznij"
ś1ubujący opuszczają
reke
uczestnic), postawa
..zasadnicza"

uczestnicv siadaja

poSta\Ą'a

_

- postau'a,,prezentuj

.,zasadnicza"

posta\\'a ,,spocznij"

- Postaya
..salutowanie rł'
miejscu"

- postawa .,prezentuj"

- postawa

- postawa

,,zasadnicza"
rłvprowadzenie
sztandaru

"

_

,.zasadnicza"
- postawa
,,zasadricza"
postawa ,'na ramię
w marszu"

