
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 I. Wytyczne w sprawie ceremoniału szkolnego 

 

 Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Umiejętność 

właściwego zachowania i kultura języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie. 

Obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

należy uczyć młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od 

reguł dotyczących organizacji świąt i uroczystości szkolnych. Zbiorem ustanowionych  

i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał 

Szkolny, który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy szkoły. Opisuje 

symbole szkoły i formy celebracji sztandaru.  

 

II. Symbole szkoły  

1.  Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie posiada: 

a. patrona – Jędrzej Śniadecki, 

b. sztandar szkolny,  

c. kronikę szkoły,  

d. godło (logo) szkoły,  

e. statuetkę „Jędrzej Zespołu Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego  

w Szczytnie” w kategorii Najlepszy Uczeń, Osobowość Uczniowska, Najlepszy 

Sportowiec, 

f. złotą księgę absolwentów, do której wpisywani są absolwenci szkoły, którzy uzyskali 

świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, laureaci prestiżowej szkolnej 

nagrody – statuetka „Jędrzej Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego  

w Szczytnie” oraz laureaci nagrody „Najlepszy w zawodzie” .  

 

III. Godło (logo) szkoły jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Prezentuje uproszczony 

wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Należy go/je eksponować podczas uroczystości 

szkolnych i okolicznościowych wydarzeniach (Rollup), na dyplomach, oficjalnych pismach 

urzędowych szkoły, zaproszeniach, życzeniach, identyfikatorach, stronie internetowej szkoły. 

 

IV. Sztandar szkoły  

1. Sztandar szkolny jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła  

i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi 



zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, 

właściwych postaw oraz jego poszanowania. Sztandar wraz z insygniami pocztu 

sztandarowego jest przechowywany w zamkniętej gablocie „budynku A” Zespołu Szkół nr 2  

w Szczytnie. 

2. Sztandar szkoły uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na 

zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i lokalnych. 

 

V. Poczet sztandarowy w szkole 

1. Wyłanianie i zatwierdzanie kandydatów do pocztu sztandarowego. 

 W danym roku szkolnym funkcjonują poczty sztandarowe: zasadniczy rezerwowy, który 

stanowi wsparcie dla pocztu zasadniczego.  

2. Poczet zasadniczy i rezerwowy wybierany jest spośród uczniów klas drugich wszystkich 

typów szkół Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie. 

3. Kandydatury do składu pocztu sztandarowego, zgłaszane są przez wychowawców klas 

drugich do opiekuna pocztu sztandarowego.  

4. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie  

i godni tego zaszczytu tj.: 

a. mający przynajmniej dobre wyniki w nauce, 

b. odznaczający się wysoką kulturą osobistą i dobrą prezencją,  

c. wyróżniający się aktywnością społeczną w środowisku szkolnym,  

d. w miarę możliwości osoby mieszkające w Szczytnie (dyspozycyjność pocztu). 

6. Skład pocztu sztandarowego:  

a. chorąży: jeden uczeń,  

b. asysta: dwie uczennice.  

7. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od dnia ślubowania do chwili 

przekazania sztandaru nowemu pocztowi.  

8. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać uzupełnienia składu pocztu o nowych 

członków.  

9. Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 

książkowe, a ich nazwiska zostają wpisane do kroniki szkoły.  

10. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

a. biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię, 

b. białe rękawiczki.  



11. Uczniowie wchodzący w skład pocztu, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych 

 i pozaszkolnych, powinni posiadać strój galowy tj. chłopcy: ciemny garnitur i biała koszula, 

dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice.  

12. Opiekunem pocztu sztandarowego jest nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół nr 2 im. 

Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie. 

 

 VI. Uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego szkoły 

 1. Poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach na stałe wpisanych w harmonogram 

pracy szkoły:  

a. rozpoczęcie roku szkolnego oraz ślubowanie klas pierwszych,  

b. Święto Edukacji Narodowej,  

c. Święto Odzyskania Niepodległości,  

d. Święto Patrona Szkoły,  

e. pożegnanie uczniów klas maturalnych – Gala Jędrzeje  

f. zakończenie roku szkolnego wraz pożegnaniem absolwentów szkół branżowych / 

zasadniczych szkół zawodowych.  

2. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną i wraz z dyrektorem szkoły bierze udział 

w następujących uroczystościach poza szkołą:  

a. Święto Odzyskania Niepodległości,  

b. Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi, 

c. Uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe,  

d. Msze i uroczystości pogrzebowe pracowników i uczniów szkoły,  

e. na zaproszenie innych szkół i instytucji.  

 

VII. Opis zachowania pocztu i uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości  

1. Na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież osoba prowadząca uroczystość 

w momencie wejścia do auli dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi zapowiada: Proszę 

wszystkich o powstanie - Szanowni zebrani - Pani/Pan (imię i nazwisko), dyrektor Zespołu 

Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie co jest sygnałem do przyjęcia przez 

młodzież postawy stojącej.   

2. Prowadzący podaje komendę: Baczność! , po której wszyscy obecni przyjmują postawę 

zasadniczą.  

Poczet sztandarowy wprowadzić! – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę 

zasadniczą. Poczet wchodzi do auli od strony tylnego wejścia i środkiem sali przechodzi na 



scenę. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym chorąży ze 

sztandarem idzie w środku, a przed i za chorążym idzie asysta. W trakcie przemarszu sztandar 

należy pochylić pod kątem 45 do przodu. Poczet zajmuje miejsce na scenie, przodem do 

zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy może wchodzić przy 

dźwiękach werbli z odpowiednią dobraną melodią.  

3. Po wprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje komendę :  

Do hymnu państwowego! – hymn państwowy zostaje odtworzony i zgromadzeni odśpiewują 

go. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45 stopni.  

4. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje kolejną komendę:  

Po hymnie! - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.  

5. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę:  

Proszę wszystkich o powstanie - Baczność! - wszyscy obecni wstają.  

Poczet sztandarowy wyprowadzić! - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą, 

a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę Spocznij!. 

6. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru zaczyna się część artystyczna uroczystości. 

7. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi 

przez kościół trzymając sztandar pod kątem 45

 do przodu i staje po prawej lub po lewej 

stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W czasie 

Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku 

pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „baczność” lub 

„spocznij”. Pochylenie sztandaru do przodu w pozycji "baczność" następuje w sytuacjach:  

a. podczas podniesienia Hostii, w czasie Przemienienia, przed Komunią Świętą oraz  

w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawianiu 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.  

8. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia się czarnym kirem, który umieszcza się  

na drzewcu od lewej górnej strony do prawej (pod głowicą sztandaru - orłem). 

 

 



 

VIII. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego 

1. "Zasadnicza" - na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji pionowej, jest 

to również postawa przyjmowana przez asystę. 

2. "Prezentuj" - chorąży unosi sztandar pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia, 

następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszczą prawą rękę na całej 

długości, obejmując dolną część drzewca. Ta postawa przyjmowana jest tuż przed 

wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego. 

3. "Salutowanie sztandarem" - chorąży trzyma sztandar przed sobą pod kątem około 45

, 

sztandar znajduje się w tej postawie w momencie odśpiewania hymnu, ślubowania, składania 

przyrzeczeń, w kościele w czasie Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa oraz 

odczytywania apelu poległych, czy salwy honorowej. 

4. "Na ramię" - w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorążego pod 

kątem około 45

. 

5. "Spocznij" - postawa stojąca pocztu sztandarowego.  

 

IX. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem  

1. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego apelu 

 w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.   

2. Prowadzący uroczystość melduje dyrektorowi gotową społeczność szkolną do przekazania 

i zaprzysiężenia nowego składu pocztu sztandarowego Zespołu Szkół nr 2 im. Jędrzeja 

Śniadeckiego w Szczytnie.  

3. Informuje zebranych kto w imieniu klas drugich przejmuje sztandar: wymienia uczniów  

z imienia i nazwiska oraz podaje klasę. 

4. Następnie prowadzący uroczystość podaje komendę: Do przekazania sztandaru wystąp! 

- wchodzi na scenę nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku: chorąży 

 z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru. 

 5. Komenda - Baczność! "Poczet sztandarowy – sztandar szkoły przekazać!"  

Sztandar w postawie „salutowanie sztandarem”. Jako pierwszy zabiera głos  dotychczasowy 

chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: - „Przekazujemy Wam sztandar szkoły – 

symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem”. 

Chorąży nowego pocztu sztandarowego przyklęka na prawe kolano i całuje róg sztandaru,  

a następnie powstaje i odpowiada: W imieniu szkolnej społeczności przyjmujemy sztandar 



i zapewniamy, że będziemy go wysoko nieść, szanować i uczynimy wszystko, aby 

wyrastać na prawych obywateli Naszej Ojczyzny.  

Po tych słowach ustępujący chorąży przekazuje insygnia, sztandar, a następnie 

dotychczasowa asysta przekazuje swoje insygnia.  

6. Komenda - Baczność! "Poczet sztandarowy – sztandar szkoły wyprowadzić!"- 

ustępujący i nowy skład pocztu schodzą ze sceny.  

7. Poczet sztandarowy opuszcza salę z zachowaniem postaw. 

 

X. Ślubowanie uczniów klas pierwszych  

1. Podczas uroczystego apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego wszyscy uczniowie klas 

pierwszych składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru, 

który stoi na środku sceny podchodzą wybrani przedstawiciele klas pierwszych, którzy na 

komendę „Do ślubowania” unoszą do góry (na wysokości ramienia) rękę  

z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i składają przysięgę. Pozostali 

pierwszoklasiści na komendę „Do ślubowania” również unoszą do góry na wysokości oczu 

prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami. Rotę ślubowania odczytuje 

Dyrektor szkoły.  

Rota ślubowania klas pierwszych:  

Nauczycielom, rodzicom oraz kolegom przyrzekamy uroczyście: 

- uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie – ŚLUBUJEMY! 

- szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi - ŚLUBUJEMY! 

- wyrobić w sobie silną wolę, koleżeńskość, uczynność, odwagę i prawdomówność - 

ŚLUBUJEMY! 

- pracować rzetelnie dla chwały i szczęśliwej przyszłości Ojczyzny – Rzeczypospolitej 

Polskiej - ŚLUBUJEMY! 

- nie czynić nic co mogłoby splamić dobre imię Zespołu Szkół nr 2  

w Szczytnie, do którego społeczności należymy  - ŚLUBUJEMY! 

 

XI. Pożegnanie absolwentów  

1. Na uroczystym apelu pożegnania klas wszyscy absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy 

zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru, który stoi na środku sceny podchodzą wybrani 

absolwenci klas kończących szkołę, którzy na komendę „Do ślubowania” unoszą do góry (na 

wysokości ramienia) rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i składają 

przysięgę. Pozostali absolwenci na komendę „Do ślubowania” również unoszą do góry na 



wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami. Rotę 

ślubowania odczytuje Dyrektor szkoły.  

Rota ślubowania absolwentów:  

My, absolwenci Zespołu Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, opuszczając mury 

szkoły przyrzekamy uroczyście: 

- zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności stale pogłębiać i służyć nią naszej Ojczyźnie -  

ŚLUBUJEMY! 

- walczyć o dobro i sprawiedliwość społeczną - ŚLUBUJEMY! 

- czynnie uczestniczyć w życiu społecznym kraju - ŚLUBUJEMY! 

- nigdy nie zawieść swojej szkoły - ŚLUBUJEMY! 

- zapewniamy uroczyście, że wiedzę zdobytą w tej szkole, wykorzystamy dla dobra naszej 

Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej - ŚLUBUJEMY! 

 

XII. Dekoracja budynku szkoły flagą państwową oraz wskazówki postępowania 

1. Budynek szkoły dekorowany jest flagą państwową z okazji następujących świąt  

i uroczystości:  

a. Dzień Edukacji Narodowej;  

b. Święto Patrona Szkoły;  

c. święta państwowe;  

d. dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.  

2. W dniach żałoby – do drzewca flagi przymocowana jest czarna wstęga. 

3. Na fladze nie wolno umieszczać, ani przyczepiać żadnego znaku, litery, słowa, liczby, czy 

jakiegokolwiek rysunku. 

4. Gdy flaga jest wywieszana, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną, tak aby nie 

dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie. 

5. Flaga powinna być zabezpieczenia przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na 

ziemię. 

6. Podczas ulewy lub przy bardziej silnym wietrze flagę należy zdjąć lub, jeżeli musi być 

wywieszona (np. podczas wizyty oficjalnej) należy dbać, aby nie uległa zniszczeniu lub 

zerwaniu. O ile do tego dojdzie, należy ją bezzwłocznie zdjąć. 


