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Wstęp 

Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości szkolnych, w których biorą udział 

uczniowie,organizowanych z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic i wydarzeń  

w życiu szkoły 

W ceremoniale szkolnym eksponowane są następujące symbole państwowe: 

a) flaga państwowa, 

b)flaga województwa mazowieckiego 

c) godło państwowe, 

d) hymn państwowy. 

W ceremoniale szkolnym eksponowane są również symbole szkolne: 

a) hymn szkoły. 

Do najważniejszych uroczystości, tworzących ceremoniał szkolny, zaliczamy: 

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

b) pasowanie na ucznia, 

c) Dzień Edukacji Narodowej, 

d) pożegnanie absolwentów, 

e) uroczystości związane ze świętami narodowymi: 

- 11. listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 

- 2. maja – Święto Flagi, 

- 3. maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, 
 

 

Na tradycje szkoły składają się również: 

a) prowadzenie kroniki szkolnej, 

c) rywalizacja  o Puchar Dyrektora Szkoły, 

d) rywalizacja o Puchar Fair Play, 

e) kultywowanie tradycji i obyczajów: andrzejki, mikołajki, klasowe wigilie, jasełka, 

Dzień Babci i Dziadka, walentynki, Dzień Rodziny, 

g) przeprowadzanie akcji charytatywnych, 

h) bal absolwenta, 

k) ślubowanie uczniów klas 1, 

l) ślubowanie absolwentów. 

Ceremoniał szkolny ma na celu określenie właściwego postępowania w czasie 

uroczystości,a także wobec najważniejszych symboli państwowych i szkolnych. 

Nawiązuje on do tradycji szkoły i każdy uczeń placówki zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

 

 

 

 

 

I. Poczet sztandarowy. 

a) Poczet sztandarowy jest wytypowany spośród uczniów wyróżniających  się w 
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nauce i zachowaniu. W jego skład wchodzi chorąży oraz dwoje asystujących. Obok 

składu zasadniczego powołuje się rezerwowego chorążego oraz członków asysty, 

którzy zastępują stała obsadę pocztu w razie jej nieobecności. 

b) Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (ślubowanie 

klas pierwszych i szóstych).  

c) Poczet sztandarowy występuje w stroju galowym. 

d) Opiekunem pocztu sztandarowego jest nauczyciel pełniący opiekę nad 

Samorządem Uczniowskim. 

f) W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 

pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, flaga powinna być ozdobiona 

czarnym kirem. 

 

II. Hymn szkoły 

 Szkoła posiada własny hymn. Znajomość jego słów to jeden z ważnych 

obowiązków uczniowskich. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie 

zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego. 

Tekst hymnu szkoły: 

I. Hej szkoło w Izdebnie 

tyś nasza kochana 

(stoisz nam otworem 

od samego rana).2x 

II. Do ciebie spieszymy, 

bo się tu uczymy 

(szacunku i wiedzy 

uczniowie, koledzy).2x 

III. A nasze wysiłki 

niech zaowocują. 

(Samych mądrych ludzi, 

Polsce przygotują).2x 
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III. Opis zachowania w trakcie oficjalnych uroczystości 

Zgromadzeni przyjmują postawę stojącą. 

2. W czasie uroczystości osoba prowadząca wypowiada następujące komendy: 

a) „Baczność”. 

b) „Do hymnu państwowego”- Uczniowie odśpiewują hymn państwowy Mazurek 

Dąbrowskiego.  

c) „Po hymnie” – po odśpiewaniu hymnu i usłyszeniu tych słów uczestnicy 

uroczystości przyjmują postawę swobodna. Hymn państwowy wykonywany jest na 

początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni (liczba zwrotek 

dowolna). 

d) „Do hymnu szkoły” – następuje po hymnie państwowym,  

e) „Po hymnie” – po  odśpiewaniu hymnu uczestnicy uroczystości przyjmują 

postawę swobodną. 

 

Podczas ślubowania klas pierwszych i ósmych: 

a) „Baczność” 

b)„Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczniowie  zachowują postawę zasadniczą. 

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 flagę należy pochylić 

pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, 

przodem do zgromadzonych. 

c) „ Proszę o złożenie ślubowania” (następuje złożenie ślubowania przez uczniów w 

asyście wychowawcy) 

d) „Poczet sztandarowy wyprowadzić” – następuje na zakończenie oficjalnej części 

uroczystości. Zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji 

wprowadzania pocztu do sali. 

e) Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru rozpoczyna się część artystyczna 

uroczystości. 
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IV. Precedencja. 

Uroczystości są także okazją do zapraszania ważnych gości. Istotną kwestia jest 

zwrócenie uwagi na kolejność powitania, przemawiania oraz zajmowania miejsc 

przez poszczególnych zaproszonych. W Polsce precedencja uzależniona jest od 

zajmowanego stanowiska, a także jego umocowania konstytucyjnego, rozróżnienia 

administracji rządowej lub samorządowej. 

a) Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie: 

- starosta, 

- przewodniczący Rady Powiatu, 

- wicestarosta, 

- dyrektor wydziału oświaty, 

- wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 

- inspektor wydziału oświaty, 

- członek Zarządu Powiatu, 

- radny powiatu, 

- sekretarz powiatu, 

- skarbnik powiatu, 

- inni zaproszeni goście. 

b) Precedencja stanowisk w gminie: 

- wójt, 

- przewodniczący rady  gminy, 

- zastępca wójta, 

- dyrektor wydziału oświaty, 

- wiceprzewodniczący rady gminy, 

- radny gminy, 

- sekretarz gminy, 

- skarbnik gminy, 

- inspektor nadzorujący placówkę, 

- inni zaproszeni goście. 

c) Jeżeli w uroczystości szkolnej udział bierze proboszcz, wymienia się go na 

pierwszym miejscu. 

d) Od przedstawionej precedencji mogą być odstępstwa wynikające ze szczególnej 

roli, pozycji lub wieku zaproszonego gościa. 
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V. Symbole państwowe 

1. Godło i flaga są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną czcią 

i szacunkiem. 

2. Znaki państwowe maja pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami 

samorządowymi, organizacji, instytucji, itp. 

3. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej 

tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w 

którym patrzy orzeł). 

W heraldyce przyjmuje się odwrotny kierunek patrzenia, tj. nie z punktu widzenia 

obserwatora, ale z punktu widzenia godła lub flagi. 

4. Znaki państwowe gospodarza maja pierwszeństwo przed równorzędnymi im w 

hierarchii znakami państwa, w imieniu którego odbywa się wizyta władz 

państwowych. 

5. Tradycyjnie godło i flaga pełnia role szczególnych znaków informacyjnych -należy 

je umieszczać w takich miejscach i w takiej liczbie, aby te role spełniały. 

6.Używanie godła i flagi musi być zgodne z wzorami określonymi w ustawie. 

7. Godła i flagi powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie fizycznym, 

tj. niezniszczone, nieuszkodzone, niezgniecione, niepostrzępione, niewyblakłe, itp. 

8. Natychmiast należy reagować w przypadkach zanieczyszczenia  

(np. spowodowanego warunkami atmosferycznymi) lub uszkodzenia. 

9. Godła i flagi powinny być przechowywane w czystym pomieszczeniu, w sposób 

zabezpieczający je przed zniszczeniem lub kradzieżą 

10.Wycofane z użycia godła i flagi nie mogą być wyrzucane do śmietnika lub 

porzucane w przypadkowych miejscach, ale powinny być gromadzone i niszczone w 

sposób godny, najlepiej palone, po pozbawieniu ich cech używalności. Metalowe 

tablice z godłem należy dokładnie zamalować przed zezłomowaniem lub pociąć. 
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Załącznik nr 1 

Tekst ślubowania ucznia klasy I 

 

 

Ślubuję być dobrym uczniem, 

dbać o honor mojej szkoły i klasy. 

Będę uczył się dobrze, 

służył pomocą słabszym, 

słuchał nauczycieli i przełożonych. 

Postawą swoją będę sprawiał radość wychowawcom i rodzicom, 

by wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka. 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Tekst ślubowania ucznia klasy VIII 

 

Przyrzekamy dbać o honor naszej szkoły, 

w której zdobywaliśmy wiedzę i wychowanie, 

a w przyszłości ofiarnie pracować dla dobra kraju. 

Przyrzekamy godnie reprezentować naszą szkołę wzorową dyscypliną, 

służyć Ojczyźnie wszystkimi umiejętnościami i wytrwałością, 

godnie wypełniać obowiązki młodego Obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. 


