CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZAŃCU
Szkolny ceremoniał stanowi opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem szkolnego
sztandaru i samej jego celebracji. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją oraz
harmonogramem szkolnych imprez.
I. NAZWA SZKOŁY BRZMI:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czańcu
im. Kardynała Karola Wojtyły

II. SZKOŁA POSIADA WŁASNY SZTANDAR, którego wygląd przedstawia opis:
•
•

•
•
•

Awers Sztandaru zawiera: Orzeł w koronie haftowany srebrem na biało – czerwonym tle.
Rewers Sztandaru zawiera: pośrodku na ciemnoniebieskim tle postać Kardynała Karola
Wojtyły z dziećmi otoczona wokół napisem: „Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kard. K.
Wojtyły w Czańcu”, a w dolnym lewym rogu sztandaru data 1964 upamiętniająca powstanie
szkoły, natomiast w dolnym prawym rogu data 2017 upamiętniająca nadanie Sztandaru.
Sztandar obszyty złotymi frędzlami.
Drzewce sztandaru zakończony metalową głowicą w formie orła w koronie.
W przypadku żałoby narodowej lub wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czańcu,
przypina się na drzewcu sztandaru od strony godła państwowego czarną wstęgę.

III. HYMN SZKOŁY:
A. Patronie nasz, Ojcze, z Polski Kardynale
z Tobą złączeni w modlitwie i w pracy
wyciągamy dłoń, by słowo zmienić w czyn,
szansę dać, życiu szansę dać.
Ref. Bo świat to my, my dzieci jego,
to my piękniejsze tworzymy dni
wszystko dla niego.
Czas wybierać już, ratujmy życie swe,
więc nowy stwórzmy dzień i ty i ja.
B. Miłość nam dał jak mocarze dają broń,
rodak nasz Polak – patriota.
Wspólny mamy dom, nad którym czuwa Bóg,
prawdą jest, że miłości trzeba nam.
IV. SZTANDAR SZKOLNY
1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny,
jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają
zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji,
właściwego poszanowania.
2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

3. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce o
nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: chorąży i dwie uczennice
asystujące.
4. Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą obsadę pocztu w razie ich
nieobecności.
5. Kandydaci składu pocztu sztandarowego są przedstawiani przez opiekuna pocztu sztandarowego
oraz Samorząd Uczniowski za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów.
6. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów są
wpisane do kroniki szkoły oraz publicznie są im wręczane pamiątkowe dyplomy.
7. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W
takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
8. Insygnia pocztu sztandarowego:
• biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę
kołnierza, spięte na lewym biodrze,
• białe rękawiczki.
9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń ciemny garnitur, uczennice białe bluzki i
ciemne spódnice.
10. Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych i kościelnych:
a. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
b. Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej,
c. Dzień edukacji Narodowej,
d. Święto Patrona Szkoły,
e. Rocznica Odzyskania Niepodległości,
f. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
g. Boże Ciało,
h. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
11. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia
roku szkolnego.
V. TEKST ŚLUBOWANIA absolwentów:
My, absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czańcu im. Kardynała Karola Wojtyły, przyrzekamy
godnie reprezentować swoją szkołę, sumiennie pracować, zdobywając wiedzę i umiejętności,
rozsławiać imię świętego Jana Pawła II, żyć zgodnie z Jego nauką, szanować godność każdego
człowieka. Przyrzekamy zdolności i umiejętności wykorzystywać dla dobra naszej Ojczyzny.

PRZEKAZANIE SZTANDARU
Scenariusz: Iwona Sklorz
Uroczystością kieruje Samorząd Uczniowski.
1. Powstań! Baczność! Wprowadzić sztandar szkoły!
Pozycja marszowa – drzewce na prawym ramieniu, dolny koniec drzewca przytrzymywany jest
prawą dłonią na wyciągniętą długość ręki; kąt pochylenia sztandaru 45 stopni; szarfy od prawego
ramienia do lewego boku; w chwili, gdy pojawią się w wejściu:
Na prawo patrz!
Poczet sztandarowy staje na środku, bokiem do publiczności.
2. Przewodniczący pocztu sztandarowego: Do hymnu państwowego!
3. Przekazanie sztandaru – nowy poczet podchodzi do sztandaru. Sztandar do pozycji pionowej.
Wręczający sztandar wygłasza formułę:
Przekazujemy Wam sztandar szkoły, przedmiot naszej szczególnej czci. Traktowaliśmy go jako
symbol wszystkiego, co piękne, wartościowe oraz szlachetne. Powierzając go Wam, życzymy
dobrych wyników w pracy nad sobą i dla dobra szkoły, rozsławiania imienia patrona naszej szkoły,
którym jest Kardynał Karol Wojtyła.
Pochyla sztandar tak, aby jego dolny koniec znajdował się 1 metr nad ziemią. Nowy
przewodniczący pocztu prawą ręką ujmuje sztandar, podnosi go do ust i całuje. Opuszcza płat
sztandaru, przejmuje sztandar. W tył zwrot, uniesienie sztandaru pionowo, prezentowanie
sztandaru, pochylając w prawo, potem w lewo.
4. Nowy przewodniczący pocztu lub inna osoba z pocztu:
Przyjmując sztandar szkoły, zapewniam, ze będziemy otaczać go czcią i troskliwością. Będziemy
pracować nad kształtowaniem wartościowych cech naszych charakterów, dbać o dobre imię szkoły,
a słowa umieszczone na nim niech staną się dla nas drogowskazem lub godnie godnie
reprezentować szkoły, rozsławiać imię jej patrona – Kardynała Karola Wojtyły.
5. Sztandarowy przejmuje sztandar, ustawia go w pozycji – prezentuj – sztandar na prawym
ramieniu, dłoń lewej ręki znajduje się na wysokości powyżej pasa, ręka ułożona jest pod kątem
prostym i przylega do korpusu, prawa opuszczona jest na całej długości, palce na drzewcu
sztandaru, kciuk obejmuje dolną część drzewca.
6. Komenda: Do hymnu szkoły!
MOŻNA T Ę UROCZYSTOŚĆ POŁĄCZYĆ Z ŚLUBOWANIEM ABSOLWENTÓW.
7. Przewodnicząca szkoły:
Przedstawiciele klas, do ślubowania wystąp!
8. Tekst ślubowania:
My, uczniowie kl. III Publicznego Gimnazjum w Czańcu, przyrzekamy godnie reprezentować
swoją szkołę, rozsławiać imię jej patrona – Kardynała Karola Wojtyły, szanować godność każdego
człowieka. Przyrzekamy zdolności i umiejętności wykorzystywać dla dobra naszej Ojczyzny.
LUB
My, absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czańcu im. Kardynała Karola Wojtyły, przyrzekamy
godnie reprezentować swoją szkołę, sumiennie pracować, zdobywając wiedzę i umiejętności,
rozsławiać imię świętego Jana Pawła II, żyć zgodnie z Jego nauką, szanować godność każdego

człowieka. Przyrzekamy zdolności i umiejętności wykorzystywać dla dobra naszej Ojczyzny.
9. Przewodnicząca szkoły:
Spocznij!
10. PRZEMÓWIENIA.
11. Przewodnicząca szkoły: Powstań! Baczność! Wyprowadzić sztandar szkoły. Spocznij!
MOŻNA DODAĆ ZŁOŻENIE KWIATÓW PRZEZ ABSOLWENTÓW POD TABLICĄ
PAMIĄTKOWĄ.
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