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Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego 

i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości szkolnych. Stanowi 

integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez 

szkolnych. 

Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:  

- godło 

- flagę państwową,  

- hymn państwowy,  

- sztandar szkoły,  

- hymn szkoły.  

Sztandar szkoły 

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi , a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji - wymagają właściwych postaw jego 

poszanowania. 

Sztandar szkoły stanowi płat tkaniny w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm, 

otoczony złotą frędzlą, umocowany na dębowym drzewcu. 

Awers sztandaru przedstawia wizerunek patrona szkoły: wyszyte popiersie Henryka 

Drzazgi, na granatowym tle, z  napisem haftowanym złotą nitką o treści: 

„Szkoła  Podstawowa” nad wizerunkiem, „im. Henryka Drzazgi w Lgocie Małej” wokół 

wizerunku,  na dole płata tkaniny cytat : 

„Miarą wielkości człowieka jest to, ile dobra pozostawił po sobie.” 

Rewers sztandaru ma czerwone tło. Na tle wyszyty wizerunek orła w złotej koronie, ze 

złotym dziobem i złotymi pazurami. Nad orłem w półokręgu wyszyty złotą nitką napis 

„Rzeczpospolita”, a pod orłem „Polska”. 

Poświęcenie sztandaru szkoły: 14 października 2020 r. 

Przekazanie sztandaru 14 października 2020 r. podczas nadania Szkole  Podstawowej 

imienia Henryka Drzazgi. 
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Sztandar przechowywany jest na terenie szkoły w gablocie. 

Poczet sztandarowy: 

- bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych z okazji 

ważnych wydarzeń z życia szkoły, gminy, kraju, 

- wyznaczany jest co roku spośród uczniów. W jego skład wchodzą: 

- chorąży pocztu – uczeń; 

- asysta – uczennica; 

- asysta – uczennica, 

- występuje w ubiorze odświętnym (biało – czarnym). 

Insygnia pocztu sztandarowego: 

- biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę 

kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

- białe rękawiczki. 

Pieczę nad pocztem sztandarowym sprawuje opiekun wyznaczony przez radę 

pedagogiczną. 

Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 

- Zasadnicza – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości 

czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko 

przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jest w pozycji „zasadniczej”. 

- Spocznij – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży      

i asysta w postawie „spocznij”. 

- Na ramię – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię              i 

trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej 

na szerokość dłoni. 

- Prezentuj – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia 

przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta 

drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do 

położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego 

barku. 
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-Salutowanie sztandarem 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 w przód do 45 stopni. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar 

do postawy „prezentuj”. 

- Salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sposób jak przy 

salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz” –pochyla sztandar; „baczność” – 

bierze sztandar na ramię. 

Przekazanie sztandaru 

Przebieg: 

Osoba prowadząca wydaje komendę: 

„Proszę o powstanie. Baczność! Sztandar wprowadzić!” 

Wejście pocztu sztandarowego (zajęcie miejsca po lewej stronie od wejścia) 

„Do hymnu”(postawa sztandaru: salutowanie w miejscu) 

„Po hymnie!”(postawa sztandaru: prezentuj, a potem spocznij) 

„Baczność! melduje gotowość szkoły do przekazania Sztandaru. 

Do przekazania Sztandaru wystąp”. 

Oba poczty zbliżają się w stronę osoby prowadzącej (postawa sztandaru: podchodzi               

w postawie „prezentuj”, a potem w postawie „salutowanie w miejscu”). 

Chorąży z pocztu przekazującego Sztandar: 

„Przekazuję wam Sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Henryka Drzazgi             

w Lgocie Małej. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”. 

Chorąży z pocztu przyjmującego sztandar: 

„Przyjmujemy sztandar szkoły. Będziemy o niego dbać, sumiennie 

wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową im. Henryka 

Drzazgi w Lgocie Małej” 

Chorąży klęka i całuje Sztandar (postawa sztandaru: „prezentuj”). 

Chorąży przekazujący Sztandar podchodzi dwa kroki do przodu i oddaje 

sztandar chorążemu przyjmującemu Sztandar. 
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Asysta pocztu przyjmującego sztandar podchodzi do chorążego (postawa 

sztandaru: „prezentuj”). 

Osoba prowadząca wydaje komendę: 

„Sztandar wyprowadzić!” (pierwszy wychodzi poczet przekazujący Sztandar, a za nim 

poczet przyjmujący). 

Ceremoniał wewnątrzszkolny 

Oficjalne uroczystości  

Wejście dyrektora szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi) do sali na początku 

uroczystości. 

Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę :  

„Baczność" „Poczet sztandarowy wprowadzić".  

Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, 

poczet może iść „gęsiego", przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie 

przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. 

 Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych         

i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy może wchodzić przy dźwiękach werbli            

z odpowiednio dobraną melodią.  

Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu"- 

uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego"/hymn szkoły.  

W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. Po odśpiewaniu hymnu 

prowadzący podaje komendę : „Po hymnie" - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę 

swobodną.  

Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać 

wszyscy zgromadzeni (dwie zwrotki plus refren)/hymn  szkoły wykonywany jest                      

w całości.  

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet 

sztandarowy wyprowadzić" zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do 

sytuacji wprowadzania pocztu do sali.  
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Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru powinna się zacząć część artystyczna 

uroczystości. 

Uroczystości kościelne: 

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 lewej lub po prawej 

stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, 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 św.          

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 kapłana lub inną przemawiającą osobę 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

Uczniowie występują w odświętnych strojach uczniowskich. Uroczystość składa się z: 

a) części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego/ hymnu 

szkoły, okolicznościowe przemówienia, wyprowadzenie sztandaru), 

b) części artystycznej. 

Ślubowanie klas pierwszych 

Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawcę  klasy  pierwszej oraz starszych 

uczniów szkoły. Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania 

uczniowie klas pierwszych stoją na baczność. Sztandar, który trzymają uczniowie z pocztu, 

skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa palce 
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prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu powtarzają słowa roty ślubowania czytanej 

przez  wychowawcę klasy:  

Ślubuję 

- szanować rodziców i nauczycieli, 

- pilnie się uczyć, 

- dobrze zachowywać, 

- kochać swoją Ojczyznę 

Po złożeniu przysięgi poczet sztandarowy opuszcza salę, następuje pasowanie na ucznia. 

Uczniowie podchodzą kolejno do Dyrektora szkoły. Dyrektor kładzie ołówek na prawe 

ramię ucznia i wypowiada słowa: 

(Imię i nazwisko ucznia w wołaczu) pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. 

Henryka Drzazgi w Lgocie Małej. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

Uroczystość składa się z: 

a) części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego/hymnu 

szkoły), 

b) pożegnania absolwentów klasy ósmej,  

c) ślubowania klasy ósmej: 

Ósmoklasiści mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu 

powtarzają słowa roty ślubowania czytanej przez  wychowawcę klasy:  

„My, Absolwenci Szkoły Podstawowej imienia Henryka Drzazgi w Lgocie Małej,  

Tobie, Szkoło, ślubujemy:  

- wiernie strzec Twego honoru,  

- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej imienia Henryka 

Drzazgi w Lgocie Małej, 

-  zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym  życiu, 

-  zawsze pracować sumiennie i uczciwie oraz czynnie uczestniczyć w życiu naszej  

Ojczyzny”, 
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d) części końcowej (przekazanie sztandaru uczniom klasy siódmej, wyprowadzenie 

sztandaru), 

e) rozdania nagród pozostałym uczniom szkoły 

f) części artystycznej, 

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 

- święta państwowe: rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Odzyskania 

Niepodległości, Święto Pracy, Święto Flagi, rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

-  uroczystości okolicznościowe. 

HYMN SZKOŁY 

1. Szkoła posiada własny hymn.  

2. Hymn szkoły jest śpiewany podczas uroczystości szkolnych, a w szczególności:  

- rozpoczęcie roku szkolnego; 

-  ślubowanie klas pierwszych; 

- zakończenie roku szkolnego; 

-  ceremonia pożegnania klas ósmych; 

-  dzień patrona. 

 3. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się, jak w czasie 

wykonywania hymnu państwowego.  

4. Hymn powstał w 2020 roku. Słowa napisała pani Monika Kluska nauczyciel języka 

polskiego, a muzykę skomponowała pani Dorota Wiśniewska – muzyk. 

5. Tekst hymnu szkoły:  

1 
 

W światłości wiedzy kryje się moc, 
co siłę ma niezbadaną. 

Odkryjmy razem mądrości ton, 
głęboko w książkach schowany. 

 
ref:  

 
Henryk Drzazga – patron nasz 

pokazał, jak pięknie można żyć. 
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Stworzył dla nas szkolny świat, 
abym silniejszym Polakiem był 

 
2 
 

Pracujmy razem jak jeden mąż, 
bo tylko siła w jedności jest. 

Patron wyznaczył wspólny cel, 
co zwie się dobro, przyjaźń, rodzina. 

 
ref:  

 
Henryk Drzazga – patron nasz 

pokazał, jak pięknie można żyć. 
Stworzył dla nas szkolny świat, 
abym silniejszym Polakiem był 

 
3 
 

Pracujmy również nad dobrem swym, 
hartujmy charakter i wolę swą. 

Bądźmy odważni, uczynni w tym, 
co ważne jest i wartościowe. 

 
ref:  

 
Henryk Drzazga – patron nasz 

pokazał, jak pięknie można żyć. 
Stworzył dla nas szkolny świat, 
abym silniejszym Polakiem był 

 

 


