Załącznik do Statutu Szkoły

Ceremoniał szkolny
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA
W WIERUSZOWIE
Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych
z udziałem sztandaru szkoły, to również zbiór zasad zachowania się uczniów w trakcie uroczystości
szkolnych.
Ceremoniał Szkoły Podstawowej jest jednym ze sposobów kształtowania właściwej postawy
uczniowskiej, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli
i barw narodowych, tradycji i zwyczajów panujących w szkole.

I. Szkoła posiada Sztandar szkoły.
Wygląd sztandaru ( lewą i prawa stronę ) przedstawiają poniższe zdjęcia.

II. Szkoła posiada własny hymn.

„Sztandar nadziei”
W Korczakowskim szeregu
my idziemy przez świat.
Miła, podaj mi rękę,
a w niej iskierki znak.

Sztandar nadziei zielony,
niech mówi, gdy braknie słów,
to jest nasz znak umówiony,
powracaj do niego znów…

Prowadź Stary Doktorze
w piękny i słotny czas.
Dzieci chciałeś prowadzić
zawsze w zielony las…

Sztandar nadziei zielony,
niech mówi, gdy braknie słów,
to jest nasz znak umówiony,
powracaj do niego znów…

III. Szkoła posiada logo.

IV. Uroczystości w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał SP nr 1 w Wieruszowie z udziałem
sztandaru należą:
a) rozpoczęcie roku szkolnego,
b) pożegnanie uczniów kończących szkołę,
c) pasowanie uczniów klas pierwszych,
d) obchody Dni Patrona Szkoły,
c) uroczystości związane ze świętami narodowymi ( udział sztandaru poza szkołą):
-Narodowe Święto Niepodległości,
-Święto Narodowe 3 Maja,
d) uroczyste Msze Św.,
e) inne uroczystości związane z życiem szkoły ( np. DEN, rocznice, nadania imienia )
f) zakończenie roku szkolnego,
g) uroczystości żałobne związane z życiem szkoły lub wydarzeniami narodowymi,
oraz poza szkołą,
h) udział sztandaru w uroczystościach organizowanych przez władze lokalne i organizacje,
i) uroczystości w innych placówkach szkolnych.
2. Do najważniejszych symboli szkolnych SP nr 1 w Wieruszowie należą:
a) sztandar szkoły,
b) godło szkoły.

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski Narodu- Małej Ojczyzny.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport

i przygotowanie do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie
znajdować się mogą insygnia pocztu sztandarowego.

Insygnia Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie:
a) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramie, zwrócone białym kolorem
w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,
b) białe rękawiczki.

Godło Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie jest znakiem rozpoznawczym szkoły.
Eksponuje się je:
a) podczas uroczystości szkolnych (np.: podczas egzaminów),
b) w oficjalnych pismach urzędowych szkoły,
c) na dyplomach i innych pismach gratulacyjnych,
d) na znaczkach,

V. Poczet Sztandarowy SP nr 1 w Wieruszowie
Poczet Sztandarowy to trzyosobowy zespół, niosący sztandar podczas uroczystości z
zastosowaniem ceremoniału szkolnego oraz trzyosobowy zespól rezerwowy. W skład pocztu wchodzi
sztandarowy (niosący sztandar) i dwie osoby asystujące. Pełnienie tej służby jest zaszczytną funkcją
przysługującą uczniom.
1.
Zasady rekrutacji Pocztu Sztandarowego w SP nr 1 w Wieruszowie
Wychowawcy klas przedstawiają kandydatów do Pocztu Sztandarowego SP nr 1 w Wieruszowie
Radzie Pedagogicznej , w czasie klasyfikacji klas. Wybiera się uczniów godnych tej funkcji.
Rada Pedagogiczna zatwierdza dwa poczty sztandarowe.
2.
Zasady funkcjonowania Pocztu Sztandarowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieruszowie:
a) kadencja pocztu trwa rok,
b) uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku

szkolnego,
c) po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy, a ich nazwiska zostają
wpisane do kroniki szkoły,
d) jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić
swoich obowiązków, jest wpisana do kroniki szkoły jako uczestnik pocztu, a jego obowiązki
reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji,
e)
całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez
dyrektora spośród nauczycieli szkoły,
f)
za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności braku należytego
szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu
szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru po
zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną.
3.
Ubiór Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie:
a) sztandarowy: ciemny garnitur, biała koszula i krawat,
b) asysta: biała bluzka i czarna spódnica (strój obowiązujący dla dziewcząt) /lub ciemny
garnitur, biała koszula i krawat (strój obowiązujący dla chłopców),
c) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramie, zwrócone białym kolorem w
stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra (biało-czerwonej szarfy nie może
zasłaniać żaden element ubioru),
d) białe rękawiczki,
e) czarne, wizytowe buty,
f) gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych
warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.
VI. Zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości
1.
W trakcie uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie wykonują żadnych gestów.
Stoją cały czas w pozycji „baczność” lub „spocznij”.
2.
Osoba prowadząca uroczystość podaje następujące komendy:

a) „Baczność”,
b) „Poczet sztandarowy wprowadzić”.
Uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi
na miejsce uroczystości.
3.
Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejno komendę:
„Do hymnu państwowego”/ „Do hymnu szkolnego”
Uczniowie odśpiewują hymn. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod katem 45 stopni.
Hymn wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać
wszyscy zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna).
5.
Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę:
„Po hymnie”.
6.
Uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Sztandarowy i asysta przyjmują
postawę „spocznij”. Sztandar znajduje się w pozycji pionowej.
7.
Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę:
„Poczet sztandarowy wyprowadzić”.
8.
Uczniowie uczestniczący w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, ubrani są odświętnie:
a) chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie(garnitury),
b) dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice (spodnie)
9.
Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru zaczyna się część artystyczna uroczystości.

VII. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem
Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
zakończenia roku szkolnego.
Występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, następnie wychodzi nowy skład
pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy sztandarowy, który mówi:
Przekazujemy wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka

w Wieruszowie, opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
Sztandarowy nowego pocztu odpowiada: Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego,
sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawową nr 1
w Wieruszowie.
Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu dołącza do pozostałych uczestników uroczystości.

Zatwierdził: Dyrektor Szkoły Agata Barańska
Tekst jednolity niniejszego statutu wraz z załącznikiem, przyjęto uchwałą rady pedagogicznej
nr 6/ 2017 z dnia 23 listopada 2017r.

