Załącznik nr 9
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. TADEUSZA TAŃSKIEGO
w STARGARDZIE
Ceremoniał szkolny z udziałem sztandaru
Symbole szkoły:
a) Patron – Tadeusz Tański
b) Sztandar
c) Godło szkoły
Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru
szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizowaniu ślubowania, przyrzeczeń
i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralna cześć z przyjęta tradycją szkolną
i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.
Sztandar szkoły:
1. Sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, symbolem Małej
Ojczyzny, jaka jest szkoła.
2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie,
transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji postaw wyrażających jego poszanowanie.
3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej zaszczytna i honorowa funkcja
uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni się znajdować uczniowie godni takiego
zaszczytu, o nienagannej postawie. Skład osobowy pocztu sztandarowego stanowią: chorąży uczeń, asysta - dwie uczennice lub uczniowie wybrani przez nauczyciela – opiekuna pocztu
sztandarowego. Poczet rezerwowy j. w. Kadencja pocztu trwa od momentu wybrania do
momentu przekazania sztandaru następcą.
4. Decyzją nauczyciela – opiekuna pocztu sztandarowego, uczniowie mogą być odwołani ze
składy pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.
Nauczyciel - opiekun pocztu sztandarowego dba o właściwa celebracje sztandaru i zgodny
z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.
5. Strój chorążego i asysty musi być godny i dostosowany do warunków atmosferycznych
uroczystości, w których sztandar uczestniczy.
Insygnia Pocztu Sztandarowego:
1. Szarfy: biało czerwone założone na prawe ramie (kolorem białym w stronę kołnierza) spięte
klamra na wysokości lewego biodra
Udział sztandaru w uroczystościach:
1. Sztandar Szkoły pełni funkcje reprezentacyjne. Wraz z Dyrektorem i Nauczycielem –
opiekunem pocztu bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych
i środowiskowych:
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
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- ślubowanie klasy pierwszej,
- uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości,
- uroczyste zakończenie roku szkolnego.
2. Poczet sztandarowy uczestniczy równie w mszach świętych z okazji:
- świat i uroczystości religijnych,
- uroczystości rocznicowych,
- uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
3. Poczet sztandarowy uczestniczy również w uroczystościach organizowanych przez
administrację samorządową i państwową.
4. Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczna.
Postawy Pocztu Sztandarowego i chwyty sztandaru:
1. Postawa „zasadnicza”- na baczność, drzewiec sztandaru oparty jest o podłogę, na wysokości
czubka prawego buta. Przytrzymywany jest przez chorążego prawa ręka na wysokości pasa.
Chorąży i asysta w postawie baczność.
2. Postawa „spocznij”- sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej".
Chorąży i asysta w postawie "spocznij".
3. Postawa „prezentuj”- z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawa ręka
i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ).
Następnie lewa ręka chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawa i opuszcza prawa rękę na całej
jej długości, obejmując dolna cześć drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej". Taka postawa
sztandaru przyjmowana jest tuż przed wyprowadzeniem, wprowadzeniem i wystąpieniem
pocztu sztandarowego.
4. Postawa „na ramie” -chorąży prawa ręka ( pomagając sobie lewa ) kładzie drzewiec na prawe
ramie i trzyma go pod katem około 45° w stosunku do ramienia.
5. 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 katem 45°. Po czasie„salutowania” przenosi sztandar do
postawy „prezentuj”. Sztandar w tej postawie znajduje się podczas hymnu państwowego,
składania przyrzeczeń, ślubowania a w kościele podczas Podniesienia, Komunii Świętej
i błogosławieństwa. Ponadto podczas odczytywania apelu poległych, czy salwy honorowej.
6. Salutowanie sztandarem w marszu z położenia „na ramie” w taki sam sposób jak przy
salutowaniu w miejscu.
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Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru
1. Wprowadzenie sztandaru:
Lp. Komenda
Uczestnicy
1.
Baczność
Postawa „zasadnicza” ,
na baczność
2.
Sztandar
Jak wyżej
wprowadzić
3.

Do hymnu

Jak wyżej

4.

Po hymnie

Postawa „spocznij”

2. Wyprowadzenie sztandaru:
Lp. Komenda
Uczestnicy
1.

Baczność

2.

Sztandar
wyprowadzić

3.

Spocznij

Postawa „zasadnicza” na
baczność
Jak wyżej

Do ślubowania

2.

Po ślubowaniu

Sztandar
Postawa na ramię

Poczet

Sztandar

Przygotowanie do
wyjścia
Wyprowadzenie
sztandaru

Postawa na ramię

Poczet

Sztandar

W postawie „na ramię
w marszu” postawa
„prezentuj’
Postawa „salutowanie
w miejscu”
Postawa „prezentuj”
postawa „spocznij”

W postawie „na ramię w
marszu” postawa
„prezentuj’

Postawa „spocznij”

3. Ślubowanie klas pierwszych:
Lp. Komenda
Uczestnicy
1.

Poczet
Przygotowanie do
wejścia
Wprowadzenie
sztandaru zatrzymanie
na ustalonym miejscu
Postawa „zasadnicza”
– na baczność
Postawa „spocznij”

Postawa „zasadnicza” na Postawa „zasadnicza”
baczność, ślubujący
podchodzą do sztandaru,
podnoszą prawą rękę do
ślubowania (palce na
wysokości oczu) i
powtarzają za Dyrektorem
Szkoły przysięgę.
Postawa „spocznij”,
Postawa „spocznij”
ślubujący opuszczają rękę
i wracają na wyznaczone
miejsce.

Postawa „prezentuj”
Postawa „salutowanie w
miejscu”

Postawa „prezentuj”
Postawa „zasadnicza”
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