REGULAMIN CEREMONIAŁU WEWNĄTRZSZKOLNEGO
Ceremoniał opisuje symbole szkoły, formy celebracji sztandaru jest również zbiorem
ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości
szkolnych.
I Symbole Szkoły
1. Szkoła Podstawowa im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej posiada a) Sztandar,
b) Hymn Szkoły,
c) Ceremoniał Wewnątrzszkolny.
2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie,
transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.
3. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie. W sekretariacie znajdują się insygnia
pocztu sztandarowego.
4. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie i
godni tego zaszczytu.
Skład pocztu sztandarowego:
- chorąży: jeden uczeń,
- zastępca chorążego: jeden uczeń,
- asysta: dwie uczennice,
- dwie uczennice rezerwowe.
5. Kandydatury składu pocztu są zgłaszane i akceptowane przez członków rady
pedagogicznej po konsultacji z SU i po uzyskaniu zgody rodziców wybranych uczniów.
Uczniowie wybierani są spośród uczniów klas siódmych i ósmych. Kadencja pocztu trwa
jeden rok - począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas
ósmych.
Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.
W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.
6. Insygnia pocztu sztandarowego to:
- biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię,

- białe rękawiczki.
Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani w
strój galowy.
Uwaga. Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku
w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.
7. Sztandar uczestniczy we wszystkich uroczystych apelach, które odbywają się
w szkole. Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
8. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z reprezentacją szkoły bierze
udział w następujących uroczystościach gminnych:
a) rocznica wybuchu II wojny światowej,
b) święto Odzyskania Niepodległości,
c) rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
d) święta i uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym,
e) msze święte z okazji uroczystości rocznicowych, rozpoczęcia i zakończenie roku
szkolnego, Dnia Patrona Szkoły,
f) inne uzgodnione przez dyrektora szkoły np.:
- na zaproszenie do obchodów w innych szkołach,
- na zaproszenie innych instytucji, np. (sesje rad gminy, powiatu lub województwa).
Uwaga. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub, gdy
ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

9. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:
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Uwaga. Zasady postępowania przy wymianie chorążego i asysty w czasie długotrwałych
uroczystości podyktowane są względami zdrowotnymi:

1. Z lewej strony i o krok z tyłu po cichych komendach zmieniającego sztandarowego ("Na
wprost marsz”, "Poczet stój”, "W lewo zwrot” i "Poczet spocznij”) nowa zmiana ustawia się o
krok za plecami zmiany pełniącej służbę.
2. Zmieniający sztandarowy cicho podaje zapowiedź komendy - "Poczty
sztandarowe” (poczty stają w postawie baczność), a zmieniający sztandarowy kładzie rękę na
drzewcu sztandaru tuż poniżej ręki sztandarowego pełniącego służbę. Kontynuuje komendę:
"Krok na wprost marsz”. Poczty wykonują komendę i od tej chwili służbę pełni poczet
zmieniający.
3. Zmieniający sztandarowy podaje cichą komendę ("W lewo zwrot, na wprost marsz”), a
poczet zmieniający opuszcza miejsce służby.
10. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
zakończenia roku dydaktycznego klas ósmych .
Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład
pocztu i ustawia się w następującym porządku : chorąży i jego zastępca z przodu sztandaru,
asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.
Jako pierwszy zabiera głos trzecioklasista - dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego,
który mówi:
Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej im. kadm. Włodzimierza Steyera
w Krokowej. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje
obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej im. kadm. Włodzimierza
Steyera w Krokowej.
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem,
nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym trzecioklasista
przekazuje sztandar.
III Hymn
1.Na uroczystościach szkolnych, z wyłączeniem świąt państwowych, śpiewany jest hymn

szkoły. Utwór powstał w 1919, w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i
uzyskaniem otwartego dostępu do morza - Bałtyku. Autorem słów jest Stanisław RybkaMarius, natomiast melodię napisał Feliks Nowowiejski..
Tekst hymnu:
Wolności słońce pieści lazur,
Łódź nasza płynie w świata dal,
Z okrętu dumnie polska flaga
Uśmiecha się do złotych fal.
I póki kropla jest w Bałtyku,
Polskim morzem będziesz ty,
Во о twe wody szmaragdowe
Plynęla krew i nasze łzy.
Во о twe wody szmaragdowe
Plynęla krew i nasze łzy.
Strażnico naszych polskich granic,
Już dala brzmi zwycięski śpiew
I nie oddamy cię Bałtyku,
Zamienisz ty się pierwej w krew.
I póki kropla jest w Bałtyku...
Płyń, polska floto, рłyń na krańce,
Powita cię uchodziec brat,
Twa flaga dumnie niech powiewa,
Wolność i sławę niosąc w świat.
I póki kropla jest w Bałtyku...
Nad morzem krążył orzeł biały
I ochrzcił fale własną krwią.
Pomorskie fale rozbrzmiewają
Nad brzegiem morza piosnką tą:

I póki kropla jest w Bałtyku...
2. Na akademiach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn
Polski ,, Mazurek Dąbrowskiego".
IV Pasowanie na ucznia
1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych
podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną
do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i
powtarza za Dyrektorem Szkoły rotę przysięgi.

AKT
ślubowania uczniów
Szkoły Podstawowej im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej
w Krokowej
*****

AKT ŚLUBOWANIA UCZNIA KLASY I SP KROKOWA
- Ja, najmłodszy uczeń Szkoły Podstawowej w Krokowej, ślubuję uroczyście na sztandar
szkoły:
-być dobrym Polakiem- Ślubujemy!
-nigdy nie zapomnieć o słowach: proszę, przepraszam, dziękuję-Ślubujemy!
-sumiennie wykonywać swoje obowiązki-Ślubujemy!
-być koleżeńskim i pomocnym w potrzebie-Ślubujemy!
-troszczyć się o swoją klasę- Ślubujemy!

-słuchać rodziców i nauczycieli- Ślubujemy!
-mieć zawsze uśmiech na twarzy-Ślubujemy!
Po ślubowaniu.
V Poczet flagowy
1. W skład pocztu flagowego wchodzą flagowy i dwóch asystujących.
2. Kandydatury składu pocztu są zgłaszane i akceptowane przez członków rady
pedagogicznej po konsultacji z SU i po uzyskaniu zgody rodziców wybranych uczniów.
3. Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą obsadę pocztu w
razie ich nieobecności.
4. Obsadę pocztu flagowego powołuje się na dany rok szkolny.
5. Obsada pocztu flagowego występuje w stroju galowym lub mundurku harcerskim.
VI Postępowanie z flagą państwową.
1.

Flagę państwową podnosi się podczas uroczystości szkolnych i państwowych.

2.

Do podnoszenia flagi państwowej na maszt wyznacza się poczet flagowy w
składzie: flagowy, dwóch asystujących.

3.

Flagowy i asystujący występują w odpowiednim stroju.

4.

Podnoszenie flagi państwowej.
a) Prowadzący uroczystości podaje komendy „CAŁOŚĆ - BACZNOŚĆ” „Poczet
flagowy, do podniesienia flagi państwowej - WYSTĄP”.
b) Poczet występuje i maszeruje w kierunku masztu.
c) Flagowy, po dojściu do masztu, trzyma flagę, a jeden asystujący przymocowuje ją
do linki.
d) Prowadzący uroczystość podaje polecenie „Do hymnu państwowego”.
(Wciąganie flagi państwowej powinno trwać do momentu zakończenia hymnu
narodowego).
e) Prowadzący uroczystość wydaje komendę „Poczet flagowy ODMASZEROWAĆ,
SPOCZNIJ”.

5.

Opuszczenie flagi.
a) Opuszczenie flagi odbywa się w asyście pocztu flagowego.
b) Poczet maszeruje do masztu, flagowy opuszcza flagę.
c) Asystujący składa flagę i układa na rękach flagowego.
d) Odniesienie flagi do wyznaczonego miejsca.

VII Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły
1. Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:
a) rozpoczęcie roku szkolnego;
b) Dzień Edukacji Narodowej;
c) Dni Patrona Szkoły;
d) święto Odzyskania Niepodległości;
e) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
f) zakończenie roku dydaktycznego.
VIII Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi
1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
a) Dzień Edukacji Narodowej;
b) Dzień Patrona Szkoły;
c) święta państwowe;
d) dzień rozpoczęcia roku szkolnego;
e) dzień zakończenia roku dydaktycznego;
f) inne wynikające z zarządzenia dyrektora szkoły.

