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Rady Gminy w Birczy

z dniia 28 lipca 2010 roku

Svmbole Szkołv
Sztandar Szkoł1'

Hymn SzkoĘ
Pasowanie na ucznia

Pożegnanie absolrventów
Apele i uroczystości szkolne
Stałe uroczystości wpisane rł'harmonogram pracy szkoły
Dekoracja budynku szkołl, fl agami państ*,owymi

Wstęp
Głóv'nym zadarńęm szkoły jest nauczanie i rłyclrorł-vrł'alrienrłodych lrrdzi. Ponierł'aŻ
znajomość sar'oil r'ivre i kultur1 j ęzylta jest podstarł'a- fulrltcj onolł'ania w społeczeristwie,
obok wiedzy' i umiejętrrości.przekaz1'rł'anr'ch na zajęciach lekcr'jn1'ch i poza1ekcyjnych,
naleŻy ucz;,ć dzieci i młodzieŹ Zasad postępo$'ania w różrrych mieiscach i sytuacjach.
poczynaja'c od reguł don'czących or-qarrizacii świąti apeli.
Zbiorem ustanowion_v-ch i oborł'iązując,vch w szkoie norm zacholł'ania się w czasie
uroczystości szkolnych jest Ceremonial Wewnątlzszlłoln__v. któr1' stanowi integralrra- część
tradycji i lrarmonogranu pracy tej placówki' opisuje symbole sz}:oły i formy celebracji
sztandaru-

Zadaruemceremoniału jest równiez pon'toc rł' orgarrizacji ślubowan i apeli.

S1'mbole Szkolv

1'

Szkoła PodsLarvowa im. bł. Ks. Bronisłau'a Markiewicza rł' Leszczawie Dolnej
posiada:

a) Patrona - bł. Ks. Bronisłarł'a \{arkielł,icza.
b) Sztandar,
c) Hvmn Szkołv,
d) Ceremoniał Wewnątrzszkolny.

Sztanclar Szkołl,
Sztandar Szkołyjest s1'mbolem Polski, syrnbolem Małei ojczyzn1'. jakąjest szkoła ijej
najblizsze środorł'isko.Uroczystości z tldziałem sztandan: rłymagają poll,agi zacl-rowania.
a przechorł1'u'anie. transport i przvgotowarrie Sztandaru do prezentacji rłłaściiłych
postaw
jego poszanowania.

1-

Sztandar jest pzechorłłrł'anyw zarnkniętej gablocie. W fi,m sam1'm miejscu znaj dują
się insygrria pocŻtu sztandalowego.

]'

W sk]ad pocztu sztandarowego pou iruri wchodzic uczniorłie o nienagarrnej postawie
i godni tego ZasZc7\ąL|.

Skład pocztu sztandarowego:
_ chorąŹy: jederr uczeń,
- zastępca chorĘego : jeden uczeń.
- asysta: dwie uczennice.

Kand1,datur,v składu pocztu zgłaszule sąptzęz opiekuna pocztu Sztandalowego za zgodą
M1zgh61aląv7g1'' naucz1'cieli i rodziców wybranyc]r uczr1iólł' do d)'rektora szkoły. Uczniowie
rłybierani są z lilasy proglamowo najw1'Ższej. Kadencja pocztu trwajeden
pocza3łszy
od śiubowania w dniu urocz-Ystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych. Po skończeniu

rok

kadencji uczniowie otrz1.rnują pamiaJkowe dyplcmy oraz nagrody książkowe, a ich nazwiska
Zostają \Ąpisane do korriki szkoĘ'.

Decyzją rady pedagogiczrrej uczniowie moga. zostać odwołani ze składu pocztu
sztandarowego' W tai<im vrypadku nalezy dokonać kolejnego rłryboru.
3. Insygnia pocztu sztandarowego to:
- biało _ czerwone szarf

-

białe rękawiczlti.

":,

załoŻone przez ranlię-

L'czniorłie. uczestlticzac. rł urocz1'slosciach szkolltvclr ipozaszJłoJl:;ch. porł'iml byc ubrani
odświętnie: clrłopc.v: białe koszule i ciemne spodnie' dztewcze3.a: białe bluzki i cienrne
spódnice'

4.

Szlandar uczestrriczy we wszystkiclr apelaclr, któle odb.vwają się rł'szkole.
opuszcza miejsce uroczystości przed częściąartystyczną.

5'

Poczet sztandarow1' peŁli furrkcję reprezentac1jną. \ł/raz z opiekunem i Dyrektorem
Szkoły bierze udział rł' następujących uroczystościach grninnych i środowiskowych:

a)
b)
c)

rocznica wybuchu I1 wojny światowej.
świętoodzyskaniaNiepodległości,
rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

d)
6.

śrviętai urocz1'stości religijne.

Poczet sztandarowy uczestnicz1' rórvnież rv mszach śrł'ięĘchz okazji:

a)
b)

c)

uroczr'stościrozpoczęcia i zakończenia roku szkoinego.
Dnia Patrona Szkoły.
ceremonii śluborł'aniaklas pierwszycb'

7. Postau')'

.

'
.

sztandaru i pocztu sztandarowego:

-,zasadnicza'' na bacznośó' cl-rorąŹy trz}'ma przed
jest to rórł'nieŻ postawa prz|mow ana przez asystę
prezentowania sztandaru t' ttakcie rnarszu,

sztandar rł'pozyc_ji pionowej.
czasie salutowania i

soba_
\Ąl

jest
,'prezentuj" - chorąŻ.v ut]osi sztandar pionorvo do góry'. ta postawa prą'jmowana
tuŻ przed rł'prowadzeniem' lłyprorvadzeniem i r'rystąpierriem pocztu sztandarowego,
,"salutorvanie Sztandalem'' - chora_Ź)' trzynra sztandar przed sobąpod i<a.tem około 45
stopni' sztandar Znajdui e się v'tej postau'ie rł'mornencie ślubowania. składania
prz'vrzeczeń. w kośóieie rł, czasie Fodniesierria' Konrunii Swiętej i bJogosławieństwa
oraz odcz1t1'rł'ania apelu poległ'vch, czr' salrłt' honorolvej. podczas hymnu
narodowego' podczas flagi na maszt' podczas ogłoszenia ninuty cisz,v dla lczczenia

czyjejś pamięci. podczas składania wieńcórł'. kwiatórł i zniczy przez w)'Znaczone
delegacj e.

Apele i uroczt'stości szko[ne
1.

Apele i urocz'vstości szkoine są organizorł'ane dla uczniów klas i _ VI.

2.

Przebieg apelu:

I.ROZPOCZĘCIE APELU:

1.

Wprowadzenie sztandaru, odśpierł'anieh1'mnu szkoĘ,
Prowadzący apel (najczęściej przewodnicząc1' Rad-v Samorządu Uczniolvskiego):
o powsIanie.
sztfindar slkob' Podstawowej
sztantlarolp!
PoĆrct
Baczttość.
im- bł. Ks. Bronisława Markiewiczn wprowadzić.
Do hymnu.

Pros:ę wszystkic h

Rapoń: Pani Dy'ektor, przewodniczapy Rady Samorządu Uczniowskiego, ' " " " ' '
(imię i nazwisko ucznia) rrrelduję uczniów klas I _ VI gotovych do uroczystego apelu z
okazj i . ' ... (nazwa świętaiub uroczystości).

SpoczĄ.
MoŻla usiąśó.

2.

Porł'itanie zaproszonvch gości'nauczycieli, pracorr'nikórł' szkoĘ'' rodzicóv'oraz
ucznió$':

Na dzisiejsz"vn apelu prz5'gotorł,anym z okazii. '.....' (nazwa świętaiub urocz'\'stości)
miło jest mi powitac przybyłych gości:
- Panią ...........

-Pana............

Szko]r Podstarł owej.
Nauczycieli,
- Pracowników szkoły.
- D1r'elłtora

-

- Uczniór.ł'.

il. CZĘŚC oFICJALNA:

1.
2,

Przemórł'ienie D1'rektora SzlroĘ'i chętn1,ch gości.
Wprowadzenie sztandaru,
Proszę ws:.vstkich

o

polt'stlnie'

B ttcztto ść.P oczet sztlmdarow},

s1,k

oqa wprow

Spocutij.
Proszę usiąść.

arĘić'

ru. CZĘSC ARTYSTYCZNA:

1.

Zaproszenie do obejrzenia części arĘ'stycznej.

Iv. ZAKoŃCZENIE APELU:

.

Podziękowanie osobon, któIe przygoto\Ą.ał1'' apel i gościom za przyb
"vcie'
Ż. Zakończenie uroczystości.
Ną 4,ltt kotIc-Jtlll)1 naszą uroczystość.
Możn.a się rozejść.
1

,.na ramię" _ w czasie malszu Sztandal Zlrajduj e się na

prawlm ramielrju

cbora_Żego pod kątem -ł5 stoprri.

.,spocznij" * postawa pocztu sztandarowego.

Ceremonial przekazania opieki nad sztandarem odbyla się v' czasie urocą'stego
Zakończenia roku szkolnego lilas szóst-vch.
8.

Najpierrł' występuje poczet sztandaro1Ąy ze szia11darem, a następnie wychodzi now}' skład
pocztu i ustawia się lv nastepuj ącynr porzalku: cirorąŻ1' i j ego zastepca z przodu sztandaru'
asysta przodem do bocznycir płaszcz;,zn Sztandaru'
Jako pierwszy zabiera głos szóstoldasista
który mówi:

- dotychczasowy cilolązy pocztu sztandarowego,

Przekazujemy |I/an sztrutlar _ synxbol SzkoĘ, prr1'lawowej L bL Ks. Bronisława Markiewicza
opiekujcie się nint i gotlnie reprezentujcie naszą szkołę,
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1.

S]ubowarrie uczniórł, klas-v pienł'szej odb;'rł'a się w postawie zasadntczej. Wszysc"v _
uczniowie. nauczyciele i gościestoją na baczrrość.Przedstawicię1e klas pielwszych
podclrodza_ do sztandaru' któĄ, stoi na środku sali' Kazdy pierrł'szoklasista trz5łna
uniesioną do góry na rł1'sokościoczu prawą rękę z \Ąl,ciągnietym' jak do salutorł'ania
dwoma palcami i powIarza za Dyrektorern Szkoł)' 191ę prz;sięgi.

Rota przysięgi:
Ślubuję bl'ć tlobr1'm Polakiem, dbać o imię srł'ojej lJas1' i szkoły. Będę ucryć się w szkole, jali
kochać ojczyznę' jak dla niej praco$'ać, kierl1'dorosnę. Będę się starać być dobrym kolegą,
sll"vm zachołr'aniem i naul<ą sprau'iać radośćrodzicom i nauczycielom. Tak mi doponróż
Bóg.

2'

Pasowanie na ucznia następuje trrŹ po ślubowalriu złoŻoltvm przez pierr.l'szoklasistów.
Dyreiitor SzkoĄ' na lewe rarnię liaŹdego pierwszoklasisty', który przyklęka na jedno
kolano. kładzie duŹ)' ołówek ' m'v'"

Pnsuję Ciebie
w Leszczawie

nl

Dolncj.

ucznia Szkob, Podstawowej int. b!.

Ks.

Bronislnwa Mnrkiewicza

Fożegx a ri ie aŁlsolrł'errtólł'
]

.

Na uroczyst\rm apelu kończąc-vm r'ok szlioir-ry absolwetrci składaią ślubov,anie.
Wszysc1.' zgromadzeni stojąna baczrrość'Do sztandalu podclrodzą gospodarze lJas

szósrych'
Absolwenci trą.maj ą uniesioną do góry' rękę z rł1'ciągniętylrri dwoma palcami
l powtatzająza D1'rektorem Szkoł1' słowa przysięgi'

Rota ślulrorł'aniaabsolwentóv':
My, Absollłenci SzkoĄ, Podsutwowej im' bI. Ks. Bronisławl Markiewicza
Dolttei
Tobie, Szkolo ślttbujem1::

w

Leszcznwie

- wiernie slrzec Twojego ltonoru:
- dalszą

prlcą i ttnukq rozsławinć Tlłoje imię;

- z godnośck1ttosić znszczj,tne
w Leszczawie Dolnej;

lniono w],cltowanka SP int.bl.Ik. Bronisłupa ]l[urkiey,icza

- swoje życie opieroć na noltce l|/ielkiego Polaka _ Naszego Patrolta _ bI'Ks. Bronislawa

Markiewicza

- zdobytq wiedzę'

uniejętttościi sprawności jak nrjlepiej wykorzystać w dttls1ln !1lgilt;

- zawsze pracować

kraju;

sumienl

e

i uczciwie, c4,nnie wspóIucxestniczyć w ż1)ciu naszego

SLUBUJEMY.
2. W dniu, rł'któl1,m u'szkole odb;'wają się apele i urocz1'stości szkoine. uczniov'ie
zobowiązani sądo noszenia strojrr galowego: c1rłopcy białe koszule i granatowe lub
czame spodnie, natomiast dzierł'cz)'r ti białe bluzki i granatowe lub czarne spódnice oraz
obowia.zuj ąc'v w szkole mundurek.

Stałe urocz}'stości \Ą-pisane \Ę; harmoRogram prac}
sukoł\'
1. Do uroczystości' które

na stałe wcl]odząv'plan pracy szkoł1'naleza.:

a) rozpocze,cie roku szkolnego ( 1 IX );
b) Dzień Edukacji Narodowej ( 1a X );
c) Dzień Patrorra SzkoĄ'( 17 X );
d) Slubowanie uczniów ldasy pierrłszej ( X )
e) Swięto odzyskania Niepodległości( 11 x

!

g)
h)

i)

Deko ra cj a

\-

Apel z okazji Bozego Narodzenia ( XII )
Rocznica Uchił'alenia Konst1tucji 3 Maja
Swięto Rodziny (VI)
Zaliończenie roiiu szkolnego.(VI)

lr *

dr,nku szkoĘ, fTa ga mi

p

1.

Budyrrek szkoł1' dekororł'an}' jest flagami państworł1'mi rł'

a)
b)
d)

Dzl'eń Edukacji Narodowej;
Dzień Patrona Szko\';
świętapaństwowe:
dzień rozpoczę-cta i zakonczenia roku szkolr-rego.

e)

rłybory parlarnentarrre, pr'ez'vderrckie.

f)

irule uroczystościwynikaja-ce z Cetemoniafu szkolrrego
podczas Żałoby rrarodowej.

c)

g)

sam

orządowe'

)
( 3 \/ )

aństlv ow'vrni
:

