Szkoła Podstawowa im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie

Ceremoniał szkoły

1. Sztandar szkolny jest dla szkolnej społeczności symbolem Polski oraz Małej Ojczyzny, jaką jest
szkoła i jej najbliższe otoczenie, i przynależy mu się szacunek tak jak symbolom narodowym.
2. Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły Podstawowej w Grucie w zamkniętej gablocie.
3. Poczet sztandarowy składa się uczniów klas VII i VIII wyróżniających się w nauce, o nienagannej
postawie i co najmniej bardzo dobrym zachowaniu.
1) Skład pocztu: chorąży (uczeń) i asysta (dwie uczennice).
1. Kandydatury składu pocztu sztandarowego (w tym składu rezerwowego) są przedstawione
przez

wychowawców klas oraz samorząd szkolny na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej

i przez nią zatwierdzone:
1) o wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni ich rodzice lub prawni
opiekunowie listem gratulacyjnym przez dyrektora szkoły,
2) po skończeniu kadencji uczniowie są wpisywani do kroniki szkoły.
1. Kadencja pocztu trwa jeden rok i rozpoczyna się z chwilą przekazania, a kończy w dniu
zakończenia roku szkolnego.
2. Chorąży i asysta ubrani są odświętnie.
3. Insygnia pocztu sztandarowego:
1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę
kołnierza, spięte na lewym biodrze, oraz białe rękawiczki:
a) insygnia przechowywane są w gabinecie dyrektora.
2) całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun wyznaczony przez dyrektora.
1. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez
administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach

religijnych: mszy świętej,

uroczystościach pogrzebowych i innych:
1) sztandar poza szkołą wprowadzany jest przez poczet sztandarowy w położeniu marszowym –
„na ramię”,
2) sztandar na większe odległości przewożony jest lub przenoszony w przeznaczonym do tego
pokrowcu,
3) w przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub
ogłoszono żałobę narodową, sztandar ozdobiony jest kirem:
a) wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej
strony do prawej.
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4) w czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzony i wyprowadzony bez podawania
komend:
a) w trakcie mszy św. lub innej uroczystości religijnej członkowie pocztu sztandarowego
stoją cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”,
b) pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu w pozycji „Baczność” następuje podczas
podniesienia Hostii, ogłoszenia minuty ciszy, składania wieńców lub kwiatów przez
delegacje lub opuszczenia trumny do grobu.
1. Udział pocztu sztandarowego w trakcie oficjalnych uroczystości:
1) po komendzie Baczność!, Poczet sztandarowy wprowadzić! uczniowie, bez nakryć głowy,
zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości
z pochylonym pod kątem 45° do przodu sztandarem. Po wejściu chorąży podnosi sztandar
do pionu,
2) poczet wchodzi i wychodzi przy dźwiękach werbli,
3) w trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°:
a) hymn śpiewają wszyscy członkowie społeczności szkolnej zgromadzeni na uroczystości.
1) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych sztandar jest pochylony po kątem 45°,
2) poczet wyprowadzany jest po zakończeniu części oficjalnej na komendę Poczet sztandarowy
wyprowadzić.
1. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystości zakończenia
roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły:
1) występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu,
a) chorąży dotychczasowego pocztu sztandarowego: Przekazujemy wam sztandar – symbol
Szkoły Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie, opiekujcie się nim i godnie
reprezentujcie naszą szkołę.
b) chorąży nowego pocztu sztandarowego: Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać
o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły
Podstawowej im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie.
c) dotychczasowa asysta przekazuje insygnia nowej,
d) chorąży salutuje sztandarem, a nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg
sztandaru
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e) po przekazaniu sztandaru dawny skład pocztu dołącza do pozostałych w sali uczniów.
1. Podczas uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące postawy pocztu i chwyty
sztandaru:
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1) postawa zasadnicza (po komendzie Baczność! lub zapowiedzi innej komendy) – sztandar
oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta; drzewce trzymane
prawą ręką powyżej pasa, łokieć przyciśnięty do tułowia, lewa ręka jak w postawie
zasadniczej,
2) postawa Spocznij! – sztandar trzymany jak w postawie zasadniczej, chorąży i asysta
w postawie Spocznij!
3) postawa Na ramię! – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (przytrzymując lewą) na prawe
ramię i trzyma je pod kątem 45°. Płat sztandaru oddalony od barku przynajmniej na szerokość
dłoni.
4) postawa Prezentuj! – z postawy zasadniczej chorąży podnosi prawą ręką sztandar
do położenia przy prawym ramieniu (prawa dłoń na wysokości barku), następnie lewą chwyta
drzewce tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia
pionowego przy prawym ramieniu. Lewą dłonią chwyta drzewce poniżej prawego barku.

5) salutowanie sztandarem – chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem
lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie
„salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

