CEREMONIAŁ SZKOLNY
z wykorzystaniem sztandaru
w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru
szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizowaniu przyrzeczeń i innych
uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i
harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.
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Wzywam uczniów klas PIERWSZYCH / oraz NOWY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
Do złożenia przyrzeczenia:
W obliczu Twoim o Panie,
i przed wszystkimi tu obecnymi,
PRZYRZEKAMY NA SZTANDAR NASZ ŚWIĘTY,
że wiary świętej katolickiej,
do końca życia nie odstąpimy,
że Ojczyznę kochać
i wiernie służyć Jej będziemy.
PRZYRZEKAMY!
„Po przyrzeczeniu”
Wzywam pozostałych uczniów naszej szkoły do odnowienia przyrzeczenia:
Po przyrzeczeniu.

POCZET SZTANDAROWY
Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas IV - VIII wyróżniających się
w nauce, o nienagannej postawie i zachowaniu w następującym składzie: sztandarowi i
przyboczni.
Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione dyrektorowi szkoły przez
wychowawców klas oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego na początku września.
Dyrektor szkoły zatwierdza skład pocztu sztandarowego.
Decyzją dyrektora szkoły uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W
takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
Poczet sztandarowy powinien być ubrany w mundurki galowe.
Insygnia pocztu sztandarowego:


Biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym
w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,



białe rękawiczki.

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:


uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,



ślubowanie klasy pierwszej,



święto patronalne szkoły: Uroczystość św. Urszuli 21 października,



uroczystości narodowe,



uroczyste zakończenie roku szkolnego.

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". Sztandarowy i przyboczni w postawie "spocznij",



postawa "na ramię" - sztandarowy 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" - sztandarowy 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. Przyboczni w
postawie "zasadniczej",



salutowanie sztandaru w miejscu - wykonuje się z postawy "prezentuj"Sztandarowy 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.
POSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM SZKOLNYM
PODCZAS UROCZYSTOŚCI W KOŚCIELE

Poczet sztandarowy zajmuje miejsce przy ołtarzu po lewej lub prawej stronie prezbiterium.
Podczas mszy i nabożeństw poczet sztandarowy pozostaje w postawie stojącej.
Poczet sztandarowy oddaje honor sztandarem przez pochylenie sztandaru pod kątem 45º w
czasie:


“Przeistoczenia”,



wymawiania przez kapłana słów: „Oto Baranek Boży…”,



błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem,



śpiewania pieśni: „Boże coś Polskę”,



śpiewania „Roty”.

Po zakończeniu uroczystości kościelnej poczet sztandarowy opuszcza świątynię jako
pierwszy.
POSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM SZKOLNYM
PODCZAS UROCZYSTOŚCI ŚWIECKICH
Po zajęciu przez zgromadzonych miejsc w sali następuje wprowadzenie sztandaru szkoły, a
następnie odśpiewanie hymnu Rzeczpospolitej Polskiej oraz oficjalna część uroczystości

(powitanie gości, przemówienia), po której następuje wyprowadzenie sztandaru i część
artystyczna.
Poczet sztandarowy oddaje honor sztandarem przez pochylenie sztandaru pod kątem 45º
podczas:


śpiewania Mazurka Dąbrowskiego,



czczenia minutą ciszy zmarłych,



apelu poległych,



ślubowania na sztandar.

UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH POZA TERENEM SZKOŁY
Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach na terenie miasta oraz uroczystościach
kościelnych i państwowych.
FORMUŁA ZAPRZYSIĘŻENIA POCZTU SZTANDAROWEGO
Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię.
„Baczność, sztandar wprowadzić”
Wzywam ………………………… do złożenia przyrzeczenia przybocznych/sztandarowych.
„Do ślubowania” (sztandar postawa „Prezentuj”)
Zostaliście wybrani i przyjęłyście na siebie obowiązki przybocznych/sztandarowych, pytam
zatem:
Czy

przyjmujecie ten zaszczytny obowiązek?

Przyjmujmy.
Czy

przyrzekacie godnie wypełniać obowiązek przybocznych/sztandarowych?

Przyrzekamy.
Czy

przyrzekacie przestrzegać wyznawanych w szkole zasad i ideałów, godnie ją

reprezentować oraz szanować jej dobre imię i tradycje?
Przyrzekamy.

(Podczas przyrzeczenia stoją, prawa dłoń wyciągnięta w kierunku sztandaru – dwa palce; po
przyrzeczeniu przyklękają na jedno kolano, chwytają dolny róg sztandaru i całują go.)

Z zaufaniem powierzamy wam sztandar szkoły. Strzeżcie jego honoru.
„Po ślubowaniu”
Przyboczni/sztandarowi zajmują miejsce w poczcie sztandarowym.

