Zała.cznik Nr 2
do uchwały Nr LXVI/47I2010 Rady Gminy rł'Birczy
z dnia 28 lipca 2010 roku

Ceremoniał uzywania sztandaru rł' Szltole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego
,.Hubala" w Birczy.
Cerenroniał jest opisem urocz;.stości z udziałem sztandaru szkolnego. Reguluję formę
udziału pocztu sztandarowego w organizowanych przez szkołę inne jednostki
administracyjne imprezaclr i uroczystościacłr.

i

Sztandar szkoiny

SŹandar szkoin1,' jest dla społecznościszko1nej syrabolem patriotyzmu bezwzgiędnego poświecenia dla ojczyzny' zarót'no rł' czasie wojny, jaki w okesie

1.

pokoju' Z tego vzględu uroczr'stości z udziałem sŻandaru rł.ymagają powagi zachowania.
Przechow1łl'anie, tlanspoń i przygotowanie sztandaru do prezentacji wirrne jest
właścirłychpostarł' i jego poszanowania.
2. Sztandarjest przechow;.wan'v na tefenie szkoĄ'w zamkniętej gablocie.
3' Uczestnictwo rł,poczcie sŻandar'ou.1'm to najbardziej lronororł'a fuŃcja uczniou'ska w
szkole, dlatego w jego składzie porł'imi znaj dorł'ac się uczniou'ie o nienagannej postauie
i zaclrolvaniu' a przez Io godni tego zaszczsĄn.
ą. Skład osoborły pocztu sztandaro\ł'ego:
chorąy - uczeń szkoĄ podstawowej as1'sta dwie uczennice szkoĘ podstarłorł ej
4. Ze wzg|ędll na wiek i rarny czasowe uroczystości z udziałem sztandaru. powołyłl'ane
są dwa pocay sztandarowe: główny i lezerwo\ĄT'' które dokonują zmtmy przy
szlandarze wedle ustalonych zasad.
s. Kandydatur1' do składu pocztów saandarorłyclr są przedstau'iane przez
wychowawców k1as czwartyclr i piąrych na ostatninr posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej im. mjr Henry'ka Dobrzariskiego ''Hubala'' w dan}Tn roku i przez
'W1łypowany przez dyrektora
rrią zalwierdzane' Kadencja pocztów trwa jeden r'ok'
naucz)/cjel staje się na ten czas opiekunem ceremoniafu i godnego udział sztandaru W
uroczystościach.
6. o vryborze uczniórł' do pocztu sztandarorx'ego są powiadamiani rodzice iub
opiekunowje wlbranych dzieci.
l ' DecyĄą Rady Pedagogicznej SzkoĘ Podstawowe_j im. mjr Henryka Dobrzańskiego
,.Hubala'' u' Birczy uczniowię mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W
takim pr4padku naleŻy uzupełnió skład o brakujące osoby.
8. Insygnia pocztu sŻandarowego: biało czerwone szarry założoleprzez prawie ramię i
więane pod le\ĄYm bokiem. Chorąży i asysta powiruri byó ubrani rł' strd galorłY.

\]dział sz't"andaru w ufocz.vstościach na terenie szkoły
Udział sztandaru w uroczystościach na terełie szkoĘ dotyczy;
1) Uroczystości rozpoczęcia i zaliończenia roku szkolnego'
2) Wazn5'ch uroczystościi świątszkolnych.
3) Uroczystości rocznicorłyclr.

L]

dztał sztandaru W uloczystościachpoza telenem szkory

1.

Sztandar szlioł1' moŻe brać udzial

rł' uroczystościach organizowan5,ch

administrac_ję samorzalorvą i państworł'a oraz \Ą'uroczyStościaclr religijnych'
2. W dniu uroczystości saandar j est przewiezior-ry w pokrowcu na miej sce zbiórek

\-

przez

pocztórł' sztandarorłych.
3. Celebracja sztarrdaru j est zgodna z ustaloną regułą zachorł'ania pocztów' sztandarolłYch
w czasie danej uloczystości'
4' Po uroczystości sztandar jest przerł'ieziony do szkoł.v i złożonyw gablocie.

