
Załącznik nr 9 do Statutu ZST

ZASADY CEREMONIAŁU SZKOLNEGO Z UŻYCIEM 
POCZTU SZTANDAROWEGO

Wstęp

Zgodnie  z  zapisem znajdującym się  we wstępie  do  Ustawy z  dnia  7 września  1991 r.  o 
systemie oświaty:
Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości  
Ojczyzny  oraz  poszanowania  dla  polskiego  dziedzictwa  kulturowego,  przy  jednoczesnym 
otwarciu się na wartości kultur 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
oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:
Nauczyciel  w  swoich  działaniach  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  ma  
obowiązek  kierowania  się  dobrem  uczniów,  troską  o  ich  zdrowie,  postawę  moralną  i  
obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
Ceremoniał  szkolny  jest  opisem  przeprowadzenia  uroczystości  z  udziałem  sztandaru 
szkolnego  i  samej  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. 

1.  Ceremoniał  szkolny ma  na  celu  uczyć  społeczność  uczniowską poszanowania  symboli 
narodowych takich, jak:
- Godło, 
- Flaga,
- Hymn.
2. Do najważniejszych symboli szkoły  zaliczamy: 
- Godło szkoły (logo),
- Sztandar szkoły,
- Hymn szkoły. 
Do najważniejszych symboli  szkoły należy odnosić się z godnością, szacunkiem i powagą 
oraz ich strzec.
3. Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych i państwowych:
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i ślubowanie uczniów klas pierwszych,
- Uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości, 
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły,
- Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych i okolicznościowych, 
organizowanych przez administrację samorządową i państwową na zaproszenie innych szkół i 
instytucji oraz  religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

Poczet sztandarowy w szkole
1. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród uczniów. Obok 
zasadniczego składu, wybierany  jest skład „rezerwowy”.      
2. Poczet sztandarowy jest wybierany na rok szkolny.  
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3.  Poczet  sztandarowy  jest  ubrany  w  czarne  lub  grafitowe  garnitury,  białe  koszule, 
jednakowe krawaty,  białe  rękawiczki,  czarne  buty.  W okresie  zimowym poza  budynkami 
poczet ubrany jest w ciemne płaszcze lub kurtki z szarfami. 
4. Insygnia pocztu sztandarowego: 
-  biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę 
kołnierza, spięte na lewym biodrze,
- białe rękawiczki,
- jednakowe krawaty.
5. W uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien 
być ozdobiony czarnym kirem. 
6.  Sztandar  i  insygnia  pocztu  sztandarowego  przechowywane  są  w  gabinecie  dyrektora, 
sprawami organizacyjnymi pocztu zajmuje się nauczyciel opiekun pocztu wyznaczony przez 
dyrektora szkoły.

Postawa chorążego i chwyty sztandaru:
- postawa      „zasadnicza”      -  sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na 
wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka 
jak w postawie zasadniczej.
- postawa „spocznij” - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. 
Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.
- postawa „na ramię”       -  chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie  drzewce na 
prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia.  Prawa ręka wyciągnięta  
wzdłuż drzewca.
- postawa    „  prezentuj”    -  z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i 
pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie 
lewą  ręką  chwyta  drzewiec  sztandaru  tuż  pod  prawą  i  opuszcza  prawą  rękę  na  całej  jej 
długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”.
-  salutowanie sztandaru 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 kątem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar 
do postawy „prezentuj”. 
- salutowanie sztandarem w marszu  z położenia „na ramię” w taki sam sposób, jak przy 
salutowaniu w miejscu. 
Komendy: „na prawo patrz” - pochyla sztandar; „baczność”- bierze sztandar na ramię  
Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:
a. „Na ramię” 
b. „Prezentuj” 
 c. „Do nogi”
 

 

UDZIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO 
W UROCZYSTOŚCIACH POZA SZKOŁĄ

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach poza szkołą odbywa się według ceremoniału 
przewidzianego przez organizatora uroczystości.
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CEREMONIAŁ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

1. BACZNOŚĆ 
– POCZET SZTANDAROWY WPROWADZIĆ SZTANDAR
- DO HYMNU (hymn państwowy w wykonaniu uczestników)
              (- meldunek ucznia )
- Pani dyrektor: Uczeń klasy …… melduje uczniów Zespołu Szkół Technicznych imienia 
Ziemi Dobrzyńskiej na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego ……………………
- SPOCZNIJ

2. Proszę o zabranie głosu przez panią dyrektor (po pani dyrektor głos mogą zabrać osoby 
zaproszone)
3. BACZNOŚĆ, poczet sztandarowy do ślubowania klas pierwszych - WYSTĄP
4. Uczniowie klas pierwszych delegowani do ślubowania -WYSTĄP 
5. Proszę wszystkich uczniów klas pierwszych o powtarzanie tekstu ślubowania
 -DO ŚLUBOWANIA
My  uczniowie  klas  pierwszych  Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Lipnie  uroczyście 
ślubujemy: (uczniowie powtarzają te słowa)
 - osiągać dobre wyniki w nauce - uczniowie odpowiadają ,,ślubujemy”
  - dbać o dobro ucznia i dobre imię szkoły - uczniowie odpowiadają ,,ślubujemy”
  -  darzyć  szacunkiem  nauczycieli,  pracowników  i  uczniów  szkoły  -  uczniowie 
odpowiadają ,,ślubujemy”
  - troszczyć się o dobrą atmosferę nauki i pracy  - uczniowie odpowiadają ,,ślubujemy”
- przestrzegać postanowień Statutu Szkoły - uczniowie odpowiadają ,,ślubujemy”
-  systematyczną  i  rzetelną  pracą  służyć  Ojczyźnie,  szkole  i  rodzinie  -  uczniowie 
odpowiadają ,,ślubujemy”
6. Delegowani uczniowie WSTĄP
7. Poczet sztandarowy WSTĄP
8. DO HYMNU SZKOŁY
    (po hymnie)
9. POCZET SZTANDAROWY WYPROWADZIĆ SZTANDAR
10. SPOCZNIJ
11. Proszę o wykonanie części artystycznej (wg potrzeb) 
12. Proszę panią dyrektor o przekazanie komunikatów.
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CEREMONIAŁ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

1. BACZNOŚĆ 
- POCZET SZTANDAROWY SZTANDAR  SZKOŁY WPROWADZIĆ 
- DO HYMNU (hymn państwowy w wykonaniu uczestników)
 (- meldunek ucznia )
- Pani  dyrektor:  Uczeń klasy …………melduje uczniów Zespołu Szkół  Technicznych 
imienia Ziemi Dobrzyńskiej na uroczystości zakończenia  roku szkolnego ……
- SPOCZNIJ

2. Proszę o zabranie głosu przez panią dyrektor (po pani dyrektor głos mogą zabrać osoby 
zaproszone).
3. BACZNOŚĆ, poczet sztandarowy do ślubowania klas kończących - WYSTĄP
4. Absolwenci klas kończących delegowani do PRZYRZECZENIA -WYSTĄP 
5. Proszę wszystkich absolwentów o powtarzanie tekstu PRZYRZECZENIA
-DO PRZYRZECZENIA
My absolwenci Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie,
  - Opuszczając mury szkoły, w której zdobywaliśmy wiedzę i umiejętności
 uroczyście przyrzekamy: (uczniowie powtarzają te słowa)
Nigdy  nie  zawieść  dobrego  imienia  szkoły  i  nauczyciela  -  uczniowie  odpowiadają 
,,przyrzekamy”
Dochować wierności ideom patriotyzmu - uczniowie odpowiadają ,,przyrzekamy”
Zapewniamy, że wiedzę zdobytą w tej szkole wykorzystamy dla dobra Kraju - uczniowie 
odpowiadają ,,przyrzekamy”
6. Delegowani absolwenci WSTĄP
7. Poczet sztandarowy WSTĄP
8. SPOCZNIJ 
9. Proszę panią dyrektor o wręczenie świadectw i nagród.
10. BACZNOŚĆ
11. DO HYMNU SZKOŁY (hymn szkoły)
   -  (po hymnie)
12. POCZET SZTANDAROWY SZTANDAR SZKOŁY WYPROWADZIĆ
13. SPOCZNIJ
14. Proszę o wykonanie części artystycznej (wg potrzeb) 
15. Proszę panią dyrektor o przekazanie komunikatów.
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CEREMONIAŁ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS 
MATURALNYCH

- Proszę wszystkich o powstanie.
1. BACZNOŚĆ 
– POCZET SZTANDAROWY SZTANDAR SZKOŁY WPROWADZIĆ 
- DO HYMNU ( hymn państwowy w wykonaniu uczestników)
              (- meldunek ucznia)
- Pani  dyrektor: Abiturient … melduje abiturientów  klas  maturalnych Zespołu  Szkół 
Technicznych imienia Ziemi Dobrzyńskiej na uroczystości zakończenia roku szkolnego ..
- SPOCZNIJ

2. Proszę o zabranie głosu przez panią dyrektor (po pani dyrektor głos mogą zabrać osoby 
zaproszone)
 - Proszę wszystkich o powstanie
3. BACZNOŚĆ, poczet sztandarowy do PRZYRZECZENIA - WYSTĄP
4. Przedstawiciele klas do  PRZYRZECZENIA -WYSTĄP 
5. Proszę wszystkich absolwentów o powtarzanie tekstu 
 - DO PRZYRZECZENIA
My abiturienci Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ,
  - Opuszczając mury szkoły,  w której zdobywaliśmy wiedzę i umiejętności
 uroczyście przyrzekamy:- uczniowie powtarzają te słowa
Nigdy nie zawieść dobrego imienia szkoły i nauczyciela - uczniowie odpowiadają 
,,przyrzekamy”
Dochować wierności ideom patriotyzmu  - uczniowie odpowiadają ,,przyrzekamy”
Zapewniamy, że wiedzę zdobytą w tej szkole wykorzystamy dla dobra Kraju - uczniowie 
odpowiadają ,,przyrzekamy”

  6. Przedstawiciele klas WSTĄP
  7. Poczet sztandarowy WSTĄP
  8. SPOCZNIJ 
  9. Proszę panią dyrektor o wręczenie świadectw i nagród.
      - Proszę wszystkich o powstanie.
10. BACZNOŚĆ
11. DO HYMNU SZKOŁY (hymn szkoły)
   -  (po hymnie)
12. POCZET SZTANDAROWY SZTANDAR SZKOŁY WYPROWADZIĆ 
13. SPOCZNIJ

14. Proszę o wykonanie części artystycznej (wg potrzeb) 
15. Proszę panią dyrektor o przekazanie komunikatów.
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CEREMONIAŁ ZAKOŃCZENIA  ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS 
MATURALNYCH Z PRZEKAZANIEM SZTANDARU

- Proszę wszystkich o powstanie.
1. BACZNOŚĆ 
– POCZET SZTANDAROWY SZTANDAR SZKOŁY WPROWADZIĆ 
- DO HYMNU ( hymn państwowy w wykonaniu uczestników)
              (- meldunek ucznia)
- Pani dyrektor:  Abiturient …… melduje abiturientów klas maturalnych Zespołu Szkół 
Technicznych imienia Ziemi Dobrzyńskiej na uroczystości zakończenia roku szkolnego ..
- SPOCZNIJ

2. Proszę o zabranie głosu przez panią dyrektor (po pani dyrektor głos mogą zabrać osoby 
zaproszone)
 - Proszę wszystkich o powstanie
3. BACZNOŚĆ, poczet sztandarowy do PRZYRZECZENIA  - WYSTĄP
4. Przedstawiciele klas DO  PRZYRZECZENIA - WYSTĄP 
5. Proszę wszystkich abiturientów o powtarzanie tekstu 
My abiturienci Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie,
  - Opuszczając mury szkoły,  w której zdobywaliśmy wiedzę i umiejętności uroczyście 
przyrzekamy: (uczniowie powtarzają te słowa)
Nigdy  nie  zawieść  dobrego  imienia  szkoły  i  nauczyciela  -  uczniowie  odpowiadają 
„przyrzekamy”
Dochować wierności ideom patriotyzmu  - uczniowie odpowiadają ,,przyrzekamy”
Zapewniamy, że wiedzę zdobytą w tej szkole wykorzystamy dla dobra Kraju - uczniowie 
odpowiadają ,,przyrzekamy”

6. Przedstawiciele klas WSTĄP
7. Poczet sztandarowy WSTĄP
8. Poczet sztandarowy do przekazania sztandaru wystąp
- Sztandarowi do przekazania wystąp (wypowiadają kwestie)

Tekst przekazania sztandaru 
,,Przekazujemy wam sztandar naszej szkoły - symbol jej godności i tradycji. Strzeżcie go w 
imię ideałów zdobywania wiedzy i wolności.’’

Tekst przyjęcia sztandaru
„Przyjmujemy  sztandar  szkoły.  Będziemy  o  niego  dbać,  sumiennie  wypełniać  swoje  
obowiązki i godnie reprezentować szkołę.” y go godni

- Poczet sztandarowy WSTĄP.
9. SPOCZNIJ     
10. Proszę panią dyrektor o wręczenie świadectw i nagród.
      - Proszę wszystkich o powstanie.
11. BACZNOŚĆ
12. POCZET SZTANDAROWY SZTANDAR SZKOŁY WYPROWADZIĆ 
13. SPOCZNIJ
14. Proszę o wykonanie części artystycznej (wg potrzeb) 
15. Proszę panią dyrektor o przekazanie komunikatów.
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