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           CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 

1. WPROWADZENIE 

 

Mając na uwadze prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, w trosce 

o właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli 

i barw narodowych, spisano ceremoniał szkolny Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, który określa charakter uroczystości szkolnych. Ceremoniał 

szkoły jest zbiorem scenariuszy, opisów prowadzenia uroczystości szkolnych z udziałem flagi 

państwowej i sztandaru szkoły. Ceremoniał określa formy zachowań obowiązujących w czasie 

ceremonii i uroczystości szkolnych, także nadaje im ujednoliconą formę. Jest integralną częścią szkolnej 

tradycji i planu wychowawczego szkoły. 

 

2. UROCZYSTOŚCI I SYMBOLE NARODOWE ORAZ SZKOLNE 

 

 Do najważniejszych symboli narodowych należą: 

•  GODŁO - wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie,  

z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu; 

•  FLAGA PAŃSTWOWA RP - flaga składa się z dwóch równoległych pasów w równej długości; 

górny biały a dolny czerwony, górny związany z orłem herbowym, a dolny z czerwony 

nawiązuje do pola jego tarczy; 

• HYMN PAŃSTWOWY - ,,Mazurek Dąbrowskiego”. 

 Symbole szkoły: 

•  PATRON - Ignacy Jan Paderewski; 

•  SZTANDAR - z wizerunkiem patrona szkoły i godła państwowego; 

•  HYMN SZKOŁY; 

•  LOGO SZKOŁY - wizerunek patrona szkoły; 

•  CEREMONIAŁ SZKOŁY; 

•  KRONIKA SZKOLNA. 

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkoły zaliczamy: 

•  Rozpoczęcie roku szkolnego; 
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•  Obchody Dnia Patrona Szkoły; 

•  Ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

•  Przekazanie sztandaru; 

•  Akademia z okazji Święta Niepodległości; 

•  Pożegnanie absolwentów; 

•  Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

•  Zakończenie roku szkolnego; 

•  Inne ważne uroczystości państwowe, lokalne i szkolne. 

 

3. POCZET SZTANDAROWY I PRZYGOTOWANIE SZTANDARU DO 

UROCZYSTOŚCI 

Przechowywanie i przygotowanie sztandaru. 

Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą 

na zaproszenie innych szkół i instytucji. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. 

Przechowywanie i transport sztandaru wymaga poszanowania i odpowiedniej  postawy. Sztandar i jego 

insygnia są przechowywane w specjalnej szklanej gablocie. W przypadku gdy poczet sztandarowy 

uczestniczy w uroczystościach ogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar ozdabia się 

kirem. Wstążkę kiru przewiesza się w miejscu zamocowania sztandaru na drzewcu od lewej górnej 

strony do prawej. Szerokość kiru nie jest określona. 

Sposób i kryteria wyboru powoływania pocztu sztandarowego. 

Poczet sztandarowy tworzą uczniowie o nienagannej postawie i wyróżniający się w nauce. Bycie 

członkiem pocztu sztandarowego to ogromne wyróżnienie dla ucznia. Jest to jedna z najbardziej 

honorowych i zaszczytnych funkcji uczniowskich w szkole. O zaszczycie powołania ucznia w skład 

pocztu powiadamiani są rodzice. W przypadku niegodnego zachowania członkowie pocztu mogą być 

odwołani z funkcji na podstawie decyzji opiekuna pocztu sztandarowego, po konsultacji z wychowawcą 

i Dyrektorem Szkoły. 

 

Skład osobowy pocztu sztandarowego, ubiór i insygnia. 

W skład pocztu sztandarowego wchodzi troje uczniów: chorąży - uczeń i asysta - dwie uczennice. 

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń- ciemny garnitur, biała koszula, krawat i czarne 

buty. Uczennice - białe bluzki, ciemne spódnice i czarne buty. Szczegóły stroju w zależności od 

warunków występowania pocztu określa opiekun pocztu sztandarowego. 
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Insygnia pocztu sztandarowego: biało czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone 

kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki. 

Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład rezerwowy. 

W przypadku uroczystości trwających ponad godzinę bądź odbywających się w niesprzyjających 

warunkach atmosferycznych warto wyznaczyć dwa składy pocztu sztandarowego, które będą pełnić 

honory na zmianę. 

Podczas długich uroczystości można użyć stojak do sztandaru. 

 

 

Opiekunowie pocztu sztandarowego. 

Dyrektor Szkoły corocznie wyznacza dwóch nauczycieli odpowiedzialnych za poczet sztandarowy 

ze składu Rady Pedagogicznej. Opiekunowie są odpowiedzialni za przeszkolenie pocztu oraz godne 

i prawidłowe prezentowanie się sztandaru podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. 

Chwyty sztandaru i postawy: 

•  zasadnicza, na baczność - sztandar oparty na pięcie drzewca przy prawej nodze na wysokości 

czubka buta, prawą ręką wzdłuż drzewca powyżej pasa, lewą ręką na drzewcu na wysokości 

pasa; 

•  Spocznij - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie ,,zasadniczej’’, chorąży i asysta 

w postawie ,,spocznij’’; 

•  na ramię - po komendzie ,,baczność’’ z postawy zasadniczej chorąży kładzie drzewiec na prawe 

ramię i podtrzymuje obiema rękami. Położenie to stosuje się przy wprowadzeniu 

i wyprowadzeniu sztandaru; 

•  Prezentuj - po komendzie ,,baczność” chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry 

wzdłuż prawego ramienia (prawa ręka na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta 

drzewiec sztandaru tuż pod prawą ręką i opuszcza prawą rękę na całą jej długość, obejmując 

dolną część drzewca; 

•  salutowanie sztandarem - wykonuje się z postawy ,,prezentuj’’. Chorąży  pochyla sztandar pod 

kątem 45 stopni z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość pół kroku. Po 

zakończeniu np. hymnu, przechodzi się do postawy ,,prezentuj” i ,,spocznij”. W czasie 

uroczystości szkolnych i państwowych sztandar należy pochylić podczas wciągania flagi 

państwowej na maszt, grania hymnu państwowego, ślubowania lub w przypadku ogłoszenia 

minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci. 

Udział pocztu sztandarowego podczas uroczystości religijnych. 



Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
 
 
 

 
Przed rozpoczęciem uroczystości poczty sztandarowe ustawiają się przed wejściem do kościoła. 

Po przywitaniu na progu świątyni przez celebransa poczty sztandarowe wchodzą do świątyni na słowa: 

,,proszę o wprowadzenie sztandarów”. W czasie wprowadzenia sztandaru wszyscy wstają. Po wejściu 

do świątyni poczet zbliża się do ołtarza, wnosząc sztandar w położeniu ,, na ramię”. Kiedy zbliża się do 

ołtarza, przenosi sztandar w położenie ,,prezentuj”, zatrzymuje się na chwilę i oddaje honory, salutując 

sztandarem. Następnie chorąży przenosi sztandar do położenia ,,prezentuj” i wykonuje zwrot 

w miejsce przewidziane w scenariuszu. 

W czasie Mszy Świętej lub innej uroczystości religijnej członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują 

znaku pokoju i nie wykonują żadnych gestów. Jeśli członkowie pocztu sztandarowego chcą przystąpić 

do Komunii świętej, nie występują z szyku, lecz kładą lewą rękę na sercu, sygnalizując w ten sposób 

chęć przyjęcia sakramentu. 

Chorąży pocztu sztandarowego wykonuje chwyt ,,prezentuj”: 

•  podczas czytania Ewangelii; 

•  w trakcie Błogosławieństwa. 

 

Salutowanie w miejscu następuje w sytuacjach: 

•  podczas Podniesienia; 

•  przed Komunią Świętą; 

•  podczas pieśni: ,,Nie rzucim ziemi skąd nasz ród..”, ,,Boże coś Polskę”; 

•  podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; 

•  podczas opuszczanie trumny do grobu. 

 

4. OGÓLNE ZASADY UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

Ważne uroczystości są podzielone na dwie części: pierwszą- oficjalną, o podniosłym charakterze 

i drugą nieoficjalną (artystyczną). Prowadzącym uroczystości szkolne jest wyznaczony przez Dyrektora 

Szkoły nauczyciel, który powinien przedstawić scenariusz planowanej uroczystości i szczegóły jej 

przeprowadzenia z Dyrektorem Szkoły. 

Sygnałem rozpoczęcia każdej uroczystości szkolnej powinno być uroczyste wejście Dyrektora Szkoły 

(wraz z zaproszonymi gośćmi) do auli, gdzie zgromadzona jest młodzież. 

 

4.1. TYPOWE SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO: 
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odbywa się na dużej sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Klasy ustawiają się ze swoim 

wychowawcą. Apel prowadzi wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

Przebieg uroczystości: 

• Powitanie gości oraz uczniów przez prowadzącego uroczystość. 

• Wprowadzenie sztaru szkoły. Prowadzący wydaje komendy: „Całość baczność! Poczet 

sztandarowy, sztandar Szkoły Podstawowej nr 4 wprowadzić! , ”Do hymnu! Baczność!”, „Po 

hymnie, spocznij!”. 

• Przemówienie Dyrektora Szkoły, przedstawienie Grono Pedagogiczne. 

• Obecni upamiętniają rocznicę wybuchu II Wojny Światowej – minuta ciszy poświęcona ofiarom 

wojny. 

• Wyprowadzenie sztandaru szkoły: „Całość baczność! Poczet sztandarowy, sztandar szkoły 

wyprowadzić!”, „Spocznij!”. 

• Klasy udają się do sal z wychowawcami. 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ: 

odbywa się na sali gimnastycznej lub na holu z ustawionymi krzesłami, na honorowych miejscach 

siedzą nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Uroczystość prowadzą wyznaczeni 

przez Dyrektora Szkoły nauczyciele lub wytypowani uczniowie. Po części oficjalnej odbywa się część 

artystyczna. Uroczystość odbywa się ze sztandarem szkoły. 

Przebieg uroczystości: 

• Powitanie przez prowadzącego nauczyciela lub ucznia: Dyrektora Szkoły, nauczycieli, 

pracowników obsługi oraz zaproszonych gości. 

• Wprowadzenie sztandaru: „Całość baczność! Poczet sztandarowy, sztandar szkoły 

wprowadzić!”, ,,Do hymnu Państwowego!”, „Po hymnie. Spocznij!”.  

• Wystąpienie Dyrektora Szkoły. 

• Oddanie głosu przedstawicielowi Samorządu Uczniowskiego. 

• Wyprowadzenie sztandaru. Prowadzący: ,,Całość baczność!, Poczet sztandarowy, sztandar 

szkoły wyprowadzić!, Spocznij!''. 

• Część artystyczna. 

• Rozejście się do klas. 

 

PASOWANIE NAUCZNIA KLASY I: 

Odbywa się w sali gimnastycznej; 
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Uroczystość prowadzi jeden z wychowawców klas pierwszych; 

Przebieg uroczystości: 

• Zapowiedź uroczystości przez prowadzącego. 

• Wprowadzenie uczniów klas I  przez wychowawców. 

• Przemówienia Dyrektora Szkoły, zaproszonych gości oraz rodziców. 

• Program artystyczny w wykonaniu uczniów klas pierwszych. 

Wprowadzenie sztandaru: 

• ,,Proszę wszystkich o powstanie.'' 

• ,,Baczność!'' 

• ,,Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić.'' (werble) 

• ,,Do hymnu państwowego!'' 

• ,,Po hymnie! Spocznij!'' 

• Zabranie głosu przez Dyrektora Szkoły 

• ,,Poczet sztandarowy do ślubowania wystąp!'' 

• Proszę teraz przedstawicieli klas o podejście do sztandaru ( natomiast pozostali uczniowie 

podnoszą prawą dłoń) ,,Do ślubowania!'' 

 

TEKST ŚLUBOWANIA: 

"Ślubuję być dobrym Polakiem, 

dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. 

Uczyć się kochać i szanować swoją Ojczyznę, 

Będę starał się być dobrym kolegą, 

swym zachowaniem i nauką 

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

Postaram się dobrze wypełniać obowiązki ucznia!” 

Uczniowie: ŚLUBUJEMY! 

• Prowadzący: ,,Po ślubowaniu !'',,Wróćcie do swoich klas ''(dzieci opuszczają palce, delegaci 

wracają do klas). 

• Odśpiewanie hymnu szkoły: Prowadzący: ,,Całość baczność! Do hymnu szkoły!'' Po odśpiewaniu 

hymnu: ,,Po hymnie!, Spocznij!''. 

• Wyprowadzenie sztandaru:Prowadzący: ,,Baczność!'',,Poczet sztandarowy, sztandar szkoły 

wyprowadzić!'' (werble), ,,Spocznij!''. 
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• Pasowanie na ucznia: Prowadzący: Teraz nastąpi moment pasowania na ucznia przez 

Dyrektora i zaproszonych gości. Następuje pasowanie ołówkiem uczniów przez Dyrektora 

Szkoły (muzyka w tle). 

• Podziękowanie i przemówienia: Prowadzący: Proszę o zabranie głosu zaproszonych gości. 

Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Rodziców. 

• Zakończenie uroczystości: 

Prowadzący:  Dziękujemy wszystkim zebranym za aktywne uczestnictwo w tak ważnej chwili 

dla uczniów klas pierwszych, jaką jest przyjęcie ich do społeczności szkolnej. 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI: 

odbywa się na holu przy ustawionych krzesłach. Z przodu zajmują miejsca młodsze klasy (oraz 

ewentualni zaproszeni goście). 

Uroczystość prowadzi nauczyciel odpowiedzialny za uroczystość lub wytypowani uczniowie. Po części 

oficjalnej odbywa się część artystyczna. 

Przebieg uroczystości: 

• Wprowadzenie sztandaru: „Całość baczność! Poczet sztandarowy, sztandar szkoły 

wprowadzić!”, ,,Do hymnu!”, „Po hymnie, Spocznij!”.  

• Przemówienie Dyrektora Szkoły. 

• Wyprowadzenie sztandaru szkoły: ”Całość baczność! Poczet sztandarowy, sztandar szkoły 

wyprowadzić! Spocznij!”. 

• Następuje część artystyczna z kart historii Polski. 

• Po zakończonej części artystycznej uczniowie rozchodzą się do klas. 

 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA: 

odbywa się na holu możliwie przy ustawionych krzesłach. Z przodu zajmują miejsca młodsze klasy (oraz 

ewentualni zaproszeni goście). Uroczystość prowadzi nauczyciel odpowiedzialny za uroczystość lub 

wytypowani uczniowie. Po części oficjalnej odbywa się część artystyczna. 

Przebieg uroczystości: 

• Wprowadzenie sztandaru „Całość baczność! Poczet sztandarowy, sztandar szkoły 

wprowadzić!”, ,,Do hymnu!”, „Po hymnie, spocznij!”. 

• Przemówienie Dyrektora Szkoły. 

• Wyprowadzenie sztandaru szkoły: ”Całość baczność! Poczet sztandarowy, sztandar szkoły 

wyprowadzić! Spocznij!”. 
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• Następuje część artystyczna z kart historii Polski, 

• Uczniowie rozchodzą się do klas. 

 

  DZIEŃ PATRONA SZKOŁY: 

odbywa się w rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego (6 listopada) w holu przy ustawionych 

krzesłach. Z przodu zajmują miejsca młodsze klasy (oraz ewentualni zaproszeni goście). Uroczystość 

prowadzi nauczyciel odpowiedzialny za uroczystość lub wytypowani uczniowie. Po części oficjalnej 

odbywa się część artystyczna. 

 

Przebieg uroczystości: 

•  Wprowadzenie sztandaru: „Całość baczność! Poczet sztandarowy, sztandar Szkoły 

wprowadzić!”, ,,Do hymnu!”, „Po hymnie, spocznij!”. 

• Przemówienie Dyrektora Szkoły. 

• Odśpiewanie hymnu szkoły. Prowadzący: ,,Całość baczność! Do hymnu szkoły!'' Po 

odśpiewaniu hymnu ,,Spocznij!”. 

• Wyprowadzenie sztandaru szkoły. Prowadzący: „ Całość baczność! Poczet sztandarowy! 

Sztandar szkoły wyprowadzić! Spocznij!”. 

• Część artystyczna-z kart historii Polski. 

• Uczniowie rozchodzą się do klas.  

 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY: 

odbywa się w holu lub w sali gimnastycznej przy ustawionych krzesłach. Uroczystość prowadzi jeden z 

nauczycieli lub wytypowany uczeń. 

Przebieg uroczystości: 

• Wprowadzenie sztandaru: „Całość baczność! Poczet sztandarowy, sztandar szkoły 

wprowadzić!”, ,,Do hymnu!”, „Po hymnie, spocznij!”. 

• Prowadzący zapowiada uroczystość i wita zaproszonych gości. 

• Przemówienie Dyrektora Szkoły. 

• Przemówienie zaproszonych gości (zgodnie z precedencją). 

• Zapowiedź przekazania sztandaru:  

Prowadzący: „Baczność! Reprezentacja klasy VII do przekazania sztandaru wystąp!”.  
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Reprezentacja klasy VII występuje i staje w odległości trzech kroków naprzeciwko pocztu. Uczniowie 

wyciągają prawą rękę i ślubują na sztandar: 

 „ Przejmując sztandar szkoły, przyrzekamy uroczyście nosić go dumnie i wysoko, przestrzegać 

wpajanych w szkole zasad i ideałów, szanować dobre imię naszego gimnazjum i kultywować jego 

tradycje, godnie reprezentować szkołę w każdym środowisku i każdej sytuacji.” 

Następnie nowy poczet przyklęka, a dotychczasowy chorąży podaje sztandar jednej z asysty i 

przekazuje insygnia. Następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu, dotychczasowa 

asysta przekazuje insygnia. Stary poczet odmaszerowuje, nowy zajmuje miejsce starego. Prowadzący: 

,,Po przekazaniu sztandaru. Spocznij!”. 

 

• Wręczenie nagrody Prymusa Szkoły. 

• Wręczenie nagrody Ignasia. 

• Wychowawcy rozdają świadectwa z wyróżnieniem. 

• Wręczenie podziękowań i listów gratulacyjnych dla rodziców. 

• Rozdanie pozostałych świadectw. 

• Uczniowie składają podziękowania dla nauczycieli.  

• Wręczenie kwiatów. 

• Wystąpienie przedstawicieli uczniów klas VII. 

• Wręczenie upominków uczniom klas VIII. 

• Ślubowanie na sztandar szkoły. 

Prowadzący: „Baczność! Delegacja klasy VIII do ślubowania wystąp!”, „Do ślubowania!”.  

Prowadzący: „Ślubujemy Ci, szkoło, strzec twego honoru, a dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje 

imię!”  

Uczniowie klas/y VIII odpowiadają : „Ślubujemy!” 

Prowadzący:  „Po ślubowaniu!". 

Prowadzący:  ,,Całość baczność! Do hymnu szkoły!”, ,,Po hymnie, spocznij!”, ,,Całość baczność! Poczet 

sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić!”, ,,Spocznij!”. 

• Następuje część artystyczna. 

• Uczniowie wraz z wychowawcami udają się do klas. 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO: 

odbywa się w holu lub w sali gimnastycznej przy ustawionych krzesłach. Uroczystość prowadzi jeden z 

nauczycieli lub wytypowany uczeń. 
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Przebieg uroczystości: 

• Przywitanie zgromadzonych przez prowadzącego uroczystość. 

• Wprowadzenie sztandaru. Prowadzący: „Całość baczność! Poczet sztandarowy, sztandar 

szkoły wprowadzić!”, ,,Do hymnu Państwowego!”, „Po hymnie, spocznij!”. 

• Przemówienie Dyrektora Szkoły. 

• Przemówienia gości. 

• Przemówienie przewodniczącego Samorządu Szkolnego. 

• Wręczenie nagród i wyróżnień najlepszym absolwentom i olimpijczykom, sportowcom oraz 

społecznikom. 

• Wyprowadzenie sztandaru. Prowadzący: „ Całość baczność! Poczet sztandarowy, sztandar 

szkoły wyprowadzić! Spocznij! 

• Zakończenie uroczystości. 

• Spotkania klas z wychowawcami. 

 

4.2.PRECEDENCJA (KOLEJNOŚĆ PRZYWITANIA, PRZEMAWIANIA I 

ZAJMOWANIA MIEJSC): 

Ważne uroczystości są także okazją do zapraszania gości. W Polsce precedencja uzależniona jest od 

zajmowanego stanowiska; także umocowania konstytucyjnego, rozróżnienia administracji rządowej lub 

samorządowej. 

Niezależnie od rangi osób, jeżeli uroczystość rozpoczynają konferansjerzy, zawsze zaczynają od 

powitania gospodarza, czyli Dyrektora Szkoły. 

 

5. DEKOROWANIE BUDYNKU SZKOŁY FLAGAMI PAŃSTWOWYMI 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi z okazji następujących świąt  

i uroczystości: 

• Dnia Edukacji Narodowej, 

• Święta Patrona Szkoły, 

• świąt państwowych, 

• dnia rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 

W dniach żałoby- flagę, przewiązaną kirem, opuszcza się do połowy masztu. 
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6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Ceremoniał szkolny jest integralną częścią Statutu Szkoły. 

Ceremoniał wchodzi w życie z dniem 10 września 2018 r. 

 


