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CEREMONIAŁ SZKOLNY 
 

 Szkoły Podstawowej                                                   
im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana  

w Gostyczynie 

 
 
WSTĘP  
 
 Głównym zadaniem szkoły, zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy                 
z dnia  7 września 1991 r.  o systemie oświaty jest nauczanie i wychowywanie młodych 
ludzi. 

„ Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata. Szkoła winna zapewnić 

każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania 

obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” 

 
Ceremoniał nawiązuje do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu 
emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje                               
w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli. 
 
Dzięki temu dokumentowi szkoła ma możliwość kształtowania i wpajania podstawowych 
wzorców postaw i zachowań. Stwarza również uczniom okazję do przeżywania doniosłych 
chwil w życiu. 
 Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości 
szkolnych z udziałem sztandaru szkoły. Należą do nich ślubowanie uczniów klasy I, obchody 
świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowe. 

I.SYMBOLE SZKOŁY 

1. Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie 
posiada :                                                                                                                                                                    
a)  Patrona – Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana;                                                                
b) sztandar szkoły;                                                                                                                                         
c) hymn szkoły. 
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II.SZTANDAR SZKOŁY 
1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, narodu, małej Ojczyzny, 
jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. 
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, 
transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. 
2. Szkoła posiada sztandar od 14 października 2010 roku. 

3.Opis sztandaru.  

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu.  Obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewiec wykonany jest 

z drewna w jasnym kolorze.  Na końcu drzewca znajduje się głowica w kształcie godła 

państwowego. Awers sztandaru jest biało- czerwony. Na tym tle umieszczony jest orzeł biały 

z głową zwróconą w prawą stronę,  ozdobiony złotą koroną. Dziób i szpony mają również 

złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do 

pokonywania przeszkód i trudności. Na białym tle wyhaftowane są słowa: Bóg, Honor, 

Ojczyzna. A na czerwonym nazwa naszej szkoły. Rewers jest w kolorze kremowym. Centralne 

miejsce zajmuje podobizna Błogosławionego księdza Chrzana. U góry wyhaftowane są słowa, 

które ksiądz wypowiedział  w chwili śmierci „ Niech żyje Chrystus Król”, a na dole- 1881942, 

Gostyczyna- Dachau- rok i miejsce urodzenia oraz śmierci naszego patrona.                                                  

 

4. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.                                                          

5. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie zastępcy dyrektora szkoły. 

 III. POCZET SZTANDAROWY W SZKOLE 

1.Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

Jego zadaniem jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem 

przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami. 

2.Poczet sztandarowy oraz skład rezerwowy wytypowany zostaje z uczniów w następującym 
składzie: chorąży i asysta. 
 
3.Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas 
oraz samorząd szkolny na radzie pedagogicznej w maju i przez nią zatwierdzone. 
 
 4. Kadencja pocztu trwa rok. 
 
 5. Chorąży i asysta muszą być ubrani odświętnie: 

a) uczeń (chorąży) - biała koszula i ciemne spodnie; 
b) uczennice (asysta) - białe bluzki i ciemne spódnice. 

Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych 
warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. 
 
6. Insygnia pocztu sztandarowego: 
a)biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym                       
w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 
b) białe rękawiczki. 
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7. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną i  bierze udział  w uroczystościach poza 
terenem szkoły: 
a) uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową i państwową; 
b) uroczystości religijne np.  msza święta związana  z obchodami dnia Patrona szkoły; 
c) uroczystości patriotyczne, w których bierze udział społeczność szkoły lub jej delegacja. 
 
8. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 
ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. 
Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej 
górnej strony do prawej. (Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu,               
a kończąca w połowie dolnej czerwonej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych 
płachty sztandaru). 
  
9. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania  sztandaru na 
ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do 
przodu. 
  
10. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i  wyprowadzany bez 
głośnego podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet 
przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu i staje po lewej lub po 
prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. 
 
W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie 
przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji 
„Baczność” lub „Spocznij”.  
Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu w pozycji „Baczność” następuje                               
w następujących sytuacjach: 
a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Świętą  oraz                 
w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego 
Sakramentu; 
b) podczas opuszczania trumny do grobu; 
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci; 
d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde 
polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę. 
 
11. W czasie uroczystości szkolnych i kościelnych dopuszcza możliwość przyjęcia przez 
członków pocztu pozycji siedzącej. 
 
12. Opis zachowania pocztu sztandarowego w trakcie oficjalnych uroczystości. 
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PODSTAWOWE CHWYTY MUSZTRY ZE SZTANDAREM W CZASIE UROCZYSTOŚCI 

POSTAWY OPIS CHWYTU ZASTOSOWANE KOMENDY 

Postawa zasadnicza 

Sztandar postawiony na trzewiku drzewca 
przy prawej nodze na wysokości czubka buta. 

Drzewce podtrzymywane prawą ręką 
powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko 

przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie 
zasadniczej. 

Po komendach:  
„Poczet stój" (po marszu).  
Po komendzie: „Baczność"  

(podawanej przez  
prowadzącego uroczystość).  

Postawa „spocznij" 

Sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w 
postawie zasadniczej. Chorąży i asysta 

pozostają w postawie spocznij - ciężar ciała 
przenoszą na prawą nogę przy jednoczesnym 

wysunięciu pięty lewej stopy na wysokość 
środka prawej, przy jednoczesnym skręcie 

lewej o 45 stopni w lewą stronę.  

Po komendzie: „Spocznij" (podawanej przez 
chorążego po zatrzymaniu pocztu) następuje 

tu automatycznie wyrównanie linii  i 
odległości. 

Po komendach: „Po ślubowaniu",  
„Po hymnie". 

Postawa 
„na ramię sztandar" 

Chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na 
wysokość prawego barku, przy jednoczesnym 

położeniu lewej na drzewcu na wysokości 
pasa. Po przebrzmieniu zapowiedzi komendy: 

"sztandar" energicznym ruchem przenosi 
drzewce sztandaru na prawy bark, 

zatrzymując go    w pochyleniu 45 stopni. 
Płachta sztandaru musi być oddalona od 
barku przynajmniej na szerokość dłoni.  

Automatycznie po komendzie  
„Sztandar wprowadzić" lub  

„Poczet sztandarowy - Wystąp" 

Postawa  
„prezentuj sztandar" 

Z postawy zasadniczej chorąży kładzie lewą 
rękę na drzewcu sztandaru poniżej końca 

zaczepu płachty, przy jednoczesnym 
maksymalnym opuszczeniu prawej po 
drzewcu. Po przebrzmieniu komendy  

„prezentuj sztandar" wykonuje salutowanie 
sztandarem.  

Po komendzie prowadzącego 
„Na prawo/lewo patrz" 

Po komendzie chorążego pocztu „Baczność", 
w czasie czytania ewangelii, Podniesienia 
Hostii, Przeistoczenia, Błogosławieństwa 

Najświętszym Sakramentem, śpiewu hymnu 
kościelnego, roty, ogłoszenia minuty ciszy, 

składania trumny do grobu, podczas 
składania wieńców, śpiewu hymnu 

organizacji, na uroczystość, której poczet 
został zaproszony, jeżeli wcześniej 

prowadzący nie podał odpowiednich komend 
oraz przed Najświętszym Sakramentem w 

czasie uroczystego wejścia do świątyni. 

Salutowanie  
sztandarem w miejscu 

Wykonuje się z postawy prezentuj. Chorąży 
robi zwrot w prawo skos, przy jednoczesnym 
wysunięciu lewej nogi   w przód na odległość 
jednej stopy   i pochyleniu sztandaru w przód 
do kąta 45 stopni. Ręka lewa pozostaje co 
najmniej w odległości dłoni od płachty 
sztandaru.  

Po komendach i w sytuacjach jak                     
w rubryce powyżej oraz samoczynnie, gdy 

odbierający honory zbliży się na pięć kroków 
do sztandaru.  

Salutowanie  
sztandarem                         
w marszu 

Z położenia na ramię w taki sam sposób jak             
w czasie salutowania w miejscu.  

„Na prawo patrz" pochyla sztandar pod 
kątem 45 stopni, pozostając w marszu 

krokiem defiladowym. "Baczność" - dokonuje 
położenia sztandaru na ramię. 

 



5 
 

 UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE LUB ROCZNICOWE 
Wprowadzenie sztandaru: 

Komenda :  Proszę wszystkich o powstanie. 
Baczność!  Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej im.  Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana                      

w Gostyczynie wprowadzić.  

L.p. KOMENDY POCZET SZTANDAROWY OPIS CHWYTU 

1. Poczet - Baczność!  Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.  Postawa na ramię 

2. Na wprost - Marsz!  Maszeruje krokiem defiladowym.  Postawa na ramię 

3. Poczet - Stój!  
Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a 

zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to 
możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.  

Postawa spocznij 

4. W prawo - Zwrot!  Wykonuje zwrot w prawo.  Postawa na ramię 

5. Poczet - Spocznij!  Opuszcza sztandar do postawy spocznij.  Postawa spocznij 

Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem w zależności od okoliczności przewidzianych                   
w ceremonii.  

Komenda: Proszę wszystkich o powstanie. 
Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić. 
 

Wyprowadzenie pocztu sztandarowego: 

L.p. KOMENDY POCZET SZTANDAROWY OPIS CHWYTU 

1. Poczet - Baczność!  Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.  Postawa na ramię 

2. W lewo - Zwrot!  Wykonują komendę.  Postawa na ramię 

3. Na wprost - Marsz!  Maszerują na wprost krokiem defiladowym.  Postawa na ramię 

4. Poczet - Stój!  
Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a 

zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to 
możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny. 

Postawa spocznij 

5. Poczet - Spocznij!  Opuszcza sztandar do postawy spocznij.  Postawa spocznij 

Komenda: 

Spocznij! 
Proszę usiąść.  

Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem, aż do momentu umieszczenia go wraz z insygniami 

sztandaru w gablocie.  
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CEREMONIAŁ WEJŚCIA NA MSZĘ ŚW. 

W czasie wprowadzenia sztandaru wierni pozostają w pozycji stojącej. Jeżeli w czasie Mszy 
św. jest wyznaczony prowadzący ceremoniał ze sztandarem, wówczas on podaje komendy,                    
w przeciwnym wypadku ciche komendy podaje chorąży.  

Uwaga:  

W czasie ewentualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu Roty, Ciebie 

Boga... lub polecenia księdza dotyczącego zaprezentowania sztandaru, obowiązują takie 

same komendy i postawy jak w punkcie 10. 

13.  Sztandar opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.                                                         

14. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

a)  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 
b)  święto szkoły (Dzień Patrona); 
c)  ślubowanie klas pierwszych; 
d) uroczystości rocznicowe: Święto Niepodległości i Rocznica uchwalenia  Konstytucji 3 Maja;  
f)  uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
 

15.Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły. 

 Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez 

administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, 

uroczystościach pogrzebowych i innych. 

IV. DEKORACJA BUDYNKU SZKOŁY FLAGAMI PAŃSTWOWYMI  
1. Budynek szkoły dekorowany jest flagą państwową w czasie następujących uroczystości:  
a) Dzień Patrona Szkoły; 
b) Dzień Edukacji Narodowej; 
c) święta państwowe; 
d) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 
Obok symboli szkoły należnym szacunkiem i czcią otaczane są także symbole państwowe:                     
godło i flaga.                               

  

  
Ceremoniał Szkolny Szkoły Podstawowej  im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana                                  

w Gostyczynie zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 15 marca 2011 roku. 
 

 


