CEREMONIAŁ SZKOLNY
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Ostrowie Wielkopolskim

Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm
zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. Opisuje symbole szkoły i formy
celebracji sztandaru.
Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości
szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem
uroczystości i imprez szkolnych.
Ceremoniał szkolny zawiera:








symbole szkoły
sztandar szkoły
hymn szkoły
pasowanie na ucznia
pożegnanie absolwentów
stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły
dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi

SYMBOLE SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim posiada:





Patrona – Marię Konopnicką
Sztandar
Hymn Szkoły
Ceremoniał Szkolny
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SZTANDAR SZKOŁY
Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, Narodu,
Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a
przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych
postaw jego poszanowania.
 Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej
okolicznościowej gablocie. W tym samym miejscu znajdują się insygnia
pocztu sztandarowego.
 W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej
postawie i wzorowym zachowaniu.
Skład pocztu sztandarowego:
 chorąży (sztandarowy): jeden uczeń
 asysta: dwie uczennice.
Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna Samorządu
Uczniowskiego, za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów,
do dyrektora szkoły.
Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa
jeden rok – począwszy od przekazania sztandaru w dniu uroczystego zakończenia
roku szkolnego.
Po skończonej kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
książkowe.
Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.
 Insygnia pocztu sztandarowego:
 biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem
białym w stronę kołnierza, spięta na lewym biodrze,
 białe rękawiczki.
Chorąży i asysta, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,
powinni być ubrani odświętnie:
 uczeń: ciemne spodnie, biała koszula
 uczennice: ciemne spódnice, białe bluzki.
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 Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną.
Wraz z opiekunem bierze udział w uroczystościach szkolnych i miejskich.
 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 Ślubowanie klas pierwszych
 Uroczystości rocznicowe
1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Niepodległości,
Święto Konstytucji 3 Maja
 Udział w obchodach Święta Miasta
 Udział w obchodach uroczystości rocznicowych
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
 Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:
 postawa „zasadnicza” – na baczność, chorąży trzyma przed sobą
sztandar w pozycji pionowej, jest to również postawa przyjmowana przez
asystę w czasie salutowania i prezentowania sztandaru oraz w trakcie
marszu,
 postawa „prezentuj”
- chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta
postawa przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i
wystąpieniem pocztu sztandarowego, asysta w postawie zasadniczej,
 postawa „salutowanie sztandarem” – chorąży trzyma sztandar przed
sobą pod kątem 45 stopni, sztandar znajduje się w tej postawie w
momencie ślubowania, składania przyrzeczeń, w kościele w czasie
Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa oraz odczytywania
apelu poległych czy salwy honorowej, po czasie „salutowania” podnosi
sztandar do postawy „prezentuj”, asysta w postawie „zasadniczej”,
 postawa „na ramię” – chorąży kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma
je pod kątem 45 stopni w stosunku do ramienia,
 postawa „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w
postawie „zasadniczej”, chorąży i asysta w postawie „spocznij”.
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 Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie
uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych, po części
oficjalnej.
Pada komenda:
Poczty sztandarowe do przekazania sztandaru – WYSTĄP!
Poczty wychodzą na środek sali, ustawiają się naprzeciwko siebie, prostopadle
do zgromadzonych. Obydwa poczty przyjmują postawę „zasadniczą”.
Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego,
przyjmując postawę „prezentuj”:
Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marii Konopnickiej w ostrowie Wielkopolskim.
Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
Następuje przekazanie sztandaru.
Po tych słowach chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
Przyjmujemy od Was sztandar szkoły.
Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki
i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim.
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.
Pada komenda:
Poczty sztandarowe – WSTĄP!
Nowy poczet zajmuje miejsce wyznaczone dla pocztu sztandarowego, stary
schodzi ze środka sali.
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HYMN SZKOŁY
Na apelach szkolnych, imprezach sportowych śpiewany jest hymn szkoły.
Tekst hymnu
W przerwach pomiędzy lekcjami,
Śmieje się wesoła brać
I każdemu dobrze z nami,
Każdy musi się też śmiać.
Ref.
Jesteśmy w szkole sportowej,
Chcemy dobrze w „kosza” grać,
Chcemy być wysportowani,
„Jedynka” wychowuje nas.
Chociaż się często śmiejemy,
Jednak praca u nas wre.
Wszyscy pilnie się uczymy,
Każdy coś osiągnąć chce.
Ref.
Jesteśmy w szkole sportowej,
Chcemy dobrze w „kosza” grać,
Chcemy być wysportowani,
„Jedynka” wychowuje nas.
Na
apelach
szkolnych
poświęconych
uroczystościom
państwowym,
uroczystościach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego śpiewany jest hymn
Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
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PASOWANIE NA UCZNIA
Do ślubowania wytypowani są uczniowie – przedstawiciele klas pierwszych.
Podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali.
Każdy pierwszoklasista trzyma wyciągniętą w kierunku sztandaru i uniesioną na
wysokość barku prawą rękę z wyciągniętymi, jak do salutowania, dwoma palcami i
powtarza za Dyrektorem Szkoły treść roty przysięgi.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie „zasadniczej”.
Rota przysięgi:
 Ślubuję na sztandar szkoły być dobrym uczniem i dobrym Polakiem.
ŚLUBUJĘ!
 Być grzecznym i uprzejmym.
ŚLUBUJĘ!
 Swoim zachowaniem przynosić zaszczyt szkole i rodzicom.
ŚLUBUJĘ!
 Kochać szczerze swoją Ojczyznę.
ŚLUBUJĘ!

Po ślubowaniu przyjmowana jest postawa „prezentuj”, a następnie postawa „na
ramię” i poczet wraca na miejsce.
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POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
Na uroczystym apelu dla klas szóstych kończącym rok szkolny wszyscy
absolwenci składają ślubowanie.
Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru, stojącego na środku,
podchodzą przewodniczący klas szóstych. Każdy trzyma wyciągniętą w kierunku
sztandaru i uniesioną na wysokość barku prawą rękę z wyciągniętymi, jak do
salutowania, dwoma palcami. Pozostali uczniowie trzymają uniesioną do góry na
wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi, jak do salutowania, dwoma palcami.
Wszyscy powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przyrzeczenia.
Rota przyrzeczenia:
My, Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Ostrowie Wielkopolskim,
tobie, Szkoło, przyrzekamy:
 Dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię.
PRZYRZEKAMY!
 Z godnością nosić zaszczytne miano
Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej.
PRZYRZEKAMY!
 Zdobytą
wiedzę,
umiejętności
wykorzystywać w dalszej nauce.
PRZYRZEKAMY!

i

wychowanka

sprawności

jak

Szkoły

najlepiej

Po przyrzeczeniu następuje ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem.
STAŁE UROCZYSTOŚCI WPISANE W HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY
Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:








Rozpoczęcie roku szkolnego
Ślubowanie klas pierwszych
Dzień Edukacji Narodowej
Święto Niepodległości
Święto Konstytucji 3 Maja
Pożegnanie Absolwentów
Zakończenie roku szkolnego
DEKORACJA BUDYNKU SZKOŁY FLAGAMI PAŃSTWOWYMI

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi i flagą miasta w:
 Święta państwowe
 Święto miasta
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