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Ceremoniał szkolny jest opisem sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości 

szkolnych z udziałem sztandaru szkoły oraz zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie 

uroczystości szkolnych. 

1. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji –  właściwych postaw jego 

poszanowania. 

2. Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie, będącej częścią 

kącika Patrona. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

3. Skład pocztu sztandarowego powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w 

nauce, o nienagannej postawie i zachowaniu w następującym składzie: chorąży 

(sztandarowy ) i asysta. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład 

„rezerwowy”. 

4. O składzie pocztu sztandarowego decyduje Dyrektor zespołu, który ze zgłoszonych przez 

wychowawców klas kandydatur wybiera skład podstawowy i rezerwowy. 

5. Uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku 

dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

6. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: 

- chorąży -  garnitur, ew. ciemne spodnie i marynarka, biała koszula,  

- asysta - białe bluzki i ciemne spódnice/spodnie (dziewczęta) lub garnitur, ew. ciemne   

spodnie i marynarka, biała koszula (chłopcy) 

7. Insygnia pocztu sztandarowego: 

-  biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w 

stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

- białe rękawiczki. 

8. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

- ślubowanie klas pierwszych, 

- święto szkoły, 

- zakończenie roku szkolnego klas maturalnych, 

- zakończenie roku szkolnego klas młodszych.  

9. Uroczystości związane ze świętami narodowymi: 

- rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, 

- rocznica uchwalenia Konstytucji 3-ego Maja. 
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10. Uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie: 

- 1 września – rocznica napaści Niemiec na Polskę, 

- 8 września – rocznica bombardowania Garwolina, 

- rocznica powstania państwa podziemnego, 

- Święto Wojska Polskiego itp. 

11. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. W związku z tym wraz z Dyrektorem 

zespołu powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych 

(wymienionych powyżej), poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w 

uroczystościach państwowych i regionalnych. W przypadku, gdy poczet sztandarowy 

uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar 

powinien być ozdobiony czarnym kirem. 

12. 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. 
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13. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru: 

- wprowadzenie sztandaru 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny zachowania 

się uczestników po komendzie 

Poczet 

sztandarowy 

sztandar 

1. proszę o powstanie Uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 

przygotowanie 

do wejścia 

postawa  „na ramię” 

2. „baczność” sztandar 

wprowadzić   

Uczestnicy w postawie 

 „zasadniczej” 

- wprowadzenie   

sztandaru 

- zatrzymanie na 

ustalonym 

miejscu 

- w postawie „na ramię 

w marszu” 

- postawa „prezentuj” 

3. „do hymnu” jak wyżej postawa  

„zasadnicza” 

postawa „salutowanie w 

miejscu” 

4. „po hymnie” uczestnicy w postawie  

„spocznij” 

spocznij - postawa „prezentuj” 

- postawa „spocznij” 

5. można usiąść uczestnicy siadają spocznij postawa „spocznij” 

- wyprowadzenie sztandaru  

1. proszę o powstanie uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 

spocznij postawa „spocznij” 

2. „baczność” sztandar 

wyprowadzić 

uczestnicy w postawie  

„zasadniczej „ 

- postawa  

„zasadnicza” 

 

- wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa „zasadnicza” 

 

 

postawa "na ramię w 

marszu" 

3. „spocznij” uczestnicy siadają     

- ślubowanie klas pierwszych 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. Proszę wstać Uczestnicy wstają     

2. „baczność” sztandar 

wprowadzić 

Uczestnicy w postawie 

zasadniczej 

-wprowadzenie 

sztandaru, 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

-postawa „na ramię w 

marszu” 

-postawa zasadnicza  

3. „do ślubowania” Uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” ślubujący 

podnoszą prawą rękę do 

ślubowania (palce na 

wysokości oczu ) 

Postawa 

„zasadnicza” 

-postawa „prezentuj” 

-postawa „salutowanie w 

miejscu” 
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4. „po ślubowaniu” Uczestnicy „spocznij” 

ślubujący opuszczają 

rękę 

Postawa „spocznij” -postawa „prezentuj” 

-postawa „zasadnicza” 

5. „baczność”-sztandar szkoły 

wyprowadzić 

Uczestnicy postawa 

„zasadnicza” 

- postawa   

„zasadnicza” 

 

wyprowadzenie 

sztandaru 

- postawa „zasadnicza” 

 

 

- postawa "na ramię w 

marszu"  

6. spocznij Uczestnicy siadają     

 

14.Ślubowanie klas pierwszych. 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy 

uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych 

podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną 

do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i 

powtarza za przedstawicielem Samorządu Szkolnego rotę ślubowania. Rota ślubowania: „My 

uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. 

Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, na sztandar, uroczyście ślubujemy:  

- Strzec honoru szkoły, kształtować umysły i charaktery tak, by w przyszłości mogła być z 

nas dumna; 

- Kochać Ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju, (ślubujemy) 

- Swoją nauką i postawą rozsławiać dobre imię szkoły, (ślubujemy) 

- Kierować się szacunkiem i miłością do każdego człowieka, (ślubujemy) 

- Dbać o swoje zdrowie i wszechstronny rozwój, (ślubujemy) 

- na naszą naukę i wychowanie składa się trud nauczycieli i rodziców. Ślubujemy nie zawieść 

pokładanego w nas zaufania. (ślubujemy) 

Ślubowanie klas pierwszych odbywa się podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

(około 14 października). Z każdej klasy pierwszej typowany jest uczeń, który w wyniku 

rekrutacji zdobył najwyższą liczbę punktów. Jest on oddelegowany do złożenia ślubowania w 

imieniu swojej klasy. Pozostali uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie stojąc w 

szeregu na sali. 

 


