CEREMONIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH
im. Marii Grzegorzewskiej
w Skierniewicach
Ceremoniał

wewnątrzszkolny

jest

zbiorem

ustanowionych

i

obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. Opisuje
symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Stanowi integralną część tradycji
naszej szkoły. Nawiązuje on do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące
kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz
Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji
narodu polskiego i jego symboli
Ceremoniał wewnątrzszkolny zawiera:


sztandar szkoły;



hymn szkoły;



ślubowanie klas pierwszych;



pożegnanie absolwentów;



uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły;



dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi.

Zespół Szkół Integracyjnych posiada:


Patrona – Maria Grzegorzewska;



Sztandar;



Hymn Szkoły;



Ceremoniał Wewnątrzszkolny.

1. Sztandar szkoły jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest
szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru
wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie
sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.
2. Sztandar wraz z insygniami pocztu sztandarowego jest przechowywany
w gablocie przy wejściu głównym do szkoły.
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3. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej
postawie i godni tego zaszczytu.
3.1. Skład pocztu sztandarowego:


chorąży: jeden uczeń, asysta (przyboczni): dwie uczennice

Drugi skład pocztu sztandarowego:


chorąży: jeden uczeń, asysta (przyboczni): dwie uczennice

3.2. Nie powołuje się rezerwowy skład pocztu.
3.3. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas trzecich (I skład) i
klas drugich (II skład) po akceptacji grona . Ich kandydatury zgłasza opiekun
pocztu sztandarowego pod koniec roku szkolnego do dyrektora szkoły.
3.4. Kandydatem może być uczeń z roczną średnią ocen minimum 4,0 i
przynajmniej bardzo dobrym zachowaniem.
3.5. Kadencja pocztu trwa jeden rok szkolny, tj. od dnia ślubowania, w dniu
przejęcia sztandaru od poprzedników na uroczystym zakończeniu roku szkolnego
klas trzecich, do momentu ponownego przekazania sztandaru.
3.6. Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują podziękowanie w formie
pisemnej.
4. Opiekunem pocztu sztandarowego jest nauczyciel wybrany przez Radę
Pedagogiczną spośród jej członków.
5. Uczeń może być odwołany decyzją Rady Pedagogicznej ze składu pocztu
sztandarowego z powodu:
a) niewłaściwego zachowania i postawy, sprzecznego z definicją bardzo dobrej
oceny zachowania;
b) braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału;
b) kilkukrotnej odmowy udziału w reprezentowaniu szkoły w uroczystościach bez
uzasadnienia;
c) widocznego regresu w postępach w nauce;
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d) własnej pisemnej rezygnacji, czy pisemnej rezygnacji rodziców ( opiekunów).
5.1. W takim wypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.
6. Insygnia pocztu sztandarowego to:


biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym
kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra;



białe rękawiczki.

6.1. Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,
powinni być ubrani odświętnie:


chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie,



dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice.

6.2. Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w
trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W
przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy
ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.
7. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem
bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych i miejskich:


uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;



ceremonii ślubowania klas pierwszych;



uroczystości ku czci Patrona;



święto Odzyskania Niepodległości;



rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;



w mszach z okazji uroczystości rocznicowych;



w innych uroczystościach okazjonalnych.

8. Postawy pocztu sztandarowego oraz rodzaje ewolucji sztandarem w trakcie
uroczystości, w których sztandar uczestniczy:


"zasadnicza" - na baczność, w postawie zasadniczej chorąży trzyma
sztandar w pozycji pionowej postawiony na trzewiku drzewca, przy prawej
nodze, na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką
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powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Jest to
również postawa przyjmowana przez asystę w czasie salutowania i
prezentowania sztandaru.


"prezentuj" - chorąży unosi sztandar pionowo do góry, wykonując ten
chwyt rozpoczyna go z pozycji sztandaru „u nogi”. Podnosi sztandar prawą
ręką do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki – na
wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod
prawą, po czym opuszcza prawą ręką na całą długość obejmując nią dolną
część drzewca. Ta postawa przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem,
wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego.



"salutowanie sztandarem" - chorąży trzyma sztandar przed sobą pod
kątem

około

45

stopni.

Chorąży

wykonuje

salutowanie

wcześniej

trzymając sztandar w pozycji „prezentuj”. Salutując sztandarem chorąży
robi zwrot w prawo w skos, z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi w
przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni.
sztandar znajduje się w tej pozycji w momencie ślubowania, składania
przyrzeczeń, odczytywania apelu poległych, czy salwy honorowej,
( w marszu salutuje się przez opuszczenie sztandaru z położenia „na
ramię”, w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu).


"na ramię"- w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu
chorążego pod kątem około 45 stopni. Chorąży kładzie drzewce prawą
ręką (pomagając sobie lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45
stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku na szerokość dłoni.



"spocznij" - chorąży trzyma sztandar opary drzewcem o podłoże, w
pozycji pionowej, wzdłuż prawej nogi.

8.1. Poczet sztandarowy, przy wykonywaniu zwrotów, porusza się zawsze za
prawym przybocznym.
9. Zasady zachowania się pocztu sztandarowego i zachowania uczniów
w trakcie uroczystości szkolnych. (Komendy. Opis sytuacyjny zachowania się
uczestników po komendzie).
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9.1. Przed rozpoczęciem uroczystości poczet sztandarowy oczekuje przy wejściu
do auli lub na plac, na którym odbywa się uroczystość.
9.2. Wprowadzenie sztandaru
a) Proszę o powstanie.
Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru.
Poczet - przygotowanie do wyjścia postawa „na ramię”.
b) „Baczność ” sztandar wprowadzić
Uczestnicy w postawie "zasadniczej" .
Poczet - wprowadzenie sztandaru w postawie „na ramię w marszu”
zatrzymanie na ustalonym miejscu – postawa „prezentuj”.
Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czy
chorąży idzie w środku.
c) „Do hymnu ”
Uczestnicy w postawie zasadniczej.
Poczet - postawa „salutowanie w miejscu”.
d) „Po hymnie ”
Uczestnicy w postawie spocznij.
Poczet- postawa „spocznij”
e) Spocznij - można usiąść.
Uczestnicy siadają.
Poczet - postawa "spocznij".
9.3. Wyprowadzenie sztandaru
a) Proszę o powstanie.
Uczestnicy powstają.
Poczet - postawa "spocznij".
b) "Baczność" sztandar wyprowadzić.
Uczestnicy w postawie „zasadniczej”.
Poczet - wyprowadzenie sztandaru- postawa „na ramię w marszu”.
c) „Spocznij ”
Uczestnicy siadają.
10. Zasady

zachowania

się

pocztu
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sztandarowego

w

trakcie

uroczystości kościelnych.
10.1.

W

czasie

uroczystości

kościelnych

sztandar

jest

wprowadzany

i

wyprowadzany bez podawania komend.
10.2. Poczet sztandarowy wprowadza się do kościoła przed rozpoczęciem mszy.
10.3. Poczet sztandarowy ustawia są w miarę możliwości po lewej stronie
ołtarza, patrząc od strony wiernych.
10.4. Poczet sztandarowy salutuje sztandarem w czterech momentach mszy
świętej:


w trakcie czytania Ewangelii,



w trakcie podniesienia (od słów „...Ciałem i krwią naszego pana Jezusa
Chrystusa”) do opuszczenia kielicha,



przed komunią świętą,



w trakcie błogosławieństwa (od słów „Przyjmijcie Boże błogosławieństwo”
do „ Idźcie w pokoju Chrystusa”),

a także:


podczas śpiewania Hymnu Państwowego i hymnów kościelnych;



podczas opuszczania trumny do grobu;



podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;



podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;



na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną
przemawiającą osobę.

10.5.

W

trakcie

mszy

św.

lub

innej

uroczystości

członkowie

pocztu

sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych
innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.
11. Poczet sztandarowy może brać udział w uroczystościach rocznicowych
organizowanych przez administrację samorządową i państwową.
11.1. Ustawienie pocztu sztandarowego na uroczystościach świeckich:
a) Poczet sztandarowy, w miarę możliwości zajmuje miejsce po lewej stronie
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(sceny, stołu prezydialnego itp.) patrząc od strony zebranych na sali,
b) Przy

składaniu

wiązanek

kwiatów

i

wieńców

przy

miejscach

pamięci

narodowej, poczet sztandarowy znajduje się w miarę możliwości po prawej
stronie (patrząc w kierunku miejsca pamięci),
c) Poczet sztandarowy salutuje przy wykonywaniu Hymnu Państwowego.
12. Hymn Zespołu Szkół Integracyjnych w Skierniewicach

Słowa: Jagoda Michalak
Muzyka: Dorota Błażejewska

Chociaż inny jest każdy z nas,
Choć tak wiele różni każdą z klas,
Tutaj nie ma to znaczenia,
Nasza szkoła to odmienia,
Bo....
REF. Wszystko jest w Niej na piątkę,
A w zasadzie na DZIEWIĄTKĘ!
Szkoła daje nam schronienie,
Tu nie dotrze żaden groźny sztorm,
Tutaj znajdziesz zrozumienie
I pokochasz Ją jak swój dom,
Bo...
REF. Wszystko jest w Niej na piątkę,
A w zasadzie na DZIEWIĄTKĘ!
"Kążdy ma do szczęścia prawo"
tak mawiał wielki Patron nasz
-Pani Mario, Tobie brawo,
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w szkole tej przyjaciół masz
Bo...
REF. Wszystko jest w Niej na piątkę,
A w zasadzie na DZIEWIĄTKĘ!
Możesz w życie ruszać śmiało,
W szkole otrzymałeś cenny skarb,
Dziś Ci tylko pozostało
Śpiewać pieśń na cały świat,
Że...
REF. Wszystko jest w Niej na piątkę,
A w zasadzie na DZIEWIĄTKĘ!

13. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
a) Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej.
b) Wszyscy uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele
klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku auli.
c) Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą
rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za
Dyrektorem Szkoły rotę przysięgi:
Ślubuję uroczyście:

14. Pożegnanie absolwentów
Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego

wszyscy absolwenci składają

ślubowanie.
a) Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność.
b) Do sztandaru podchodzą przewodniczący klas trzecich.
c) Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma
palcami i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi:
Rota ślubowania absolwentów:
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15. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem
15.1. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie
uroczystego

zakończenia

roku

szkolnego

klas

trzecich,

po

ślubowaniu

absolwentów.
15.2. Opis sytuacyjny zachowania się uczestników.(Komendy)
a) Proszę wstać.
Uczestnicy wstają postawa „spocznij”.
b) Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru –
wystąp.
Uczestnicy postawa „zasadnicza”.
Poczet- postawa „zasadnicza” do postawy „prezentuj”.
Nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru- postawa
„zasadnicza”.
c) „Baczność”- sztandar przekazać
Uczestnicy postawa „zasadnicza ”.
Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia - ustawia się obok nowej asysty
po lewej i prawej stronie.
Chorąży:
- podaje sztandar jednej z asysty,
- przekazuje szarfę potem rękawiczki,
- następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi:
Przekazujemy Wam sztandar - symbol Zespołu Szkół Integracyjnych
im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach. Opiekujcie się nim i godnie
reprezentujcie naszą szkołę.
Na co drugoklasista - chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego,
sumiennie

wypełniać

reprezentantami

swoje

Zespołu

obowiązki

Szkół

i

być

Integracyjnych

godnymi
im.

Marii

Grzegorzewskiej w Skierniewicach
Sztandar w postawie „spocznij”.
d) „Baczność” ustępujący poczet odmaszerować
Uczestnicy w postawie „zasadniczej” nagradzają barwami ustępujący poczet,
który przechodzi na wyznaczone miejsce.
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Nowy poczet- postawa „zasadnicza”.
e) „Baczność”- sztandar wyprowadzić
Uczestnicy- postawa „zasadnicza”.
Nowy poczet- z postawy „zasadniczej” -postawa „na ramię w marszu”.
f) „Spocznij ”
Uczestnicy siadają.
16. Dzień Patrona
Dzień Patrona uchwalany jest na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego ustala z Samorządem Uczniowskim formę
obchodów (apel, konkurs, wycieczka, itp.). Wszystkich uczniów obowiązuje strój
galowy. Podczas uroczystego apelu delegacja Samorządu Uczniowskiego składa
kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi szkoły.
17.

Stałe

uroczystości

wpisane

w

Kalendarz

Zespołu

Szkół

Integracyjnych w Skierniewicach
Poczet sztandarowy bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych i
miejskich:


uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,



ceremonii ślubowania klas pierwszych,



uroczystości ku czci patrona,



święto Odzyskania Niepodległości,



rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,



udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych;



udział w innych uroczystościach okazjonalnych.

18. Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi z okazji:


Dnia Patrona Szkoły,



świąt państwowych,



żałoby narodowej ogłoszonej przez Prezydenta RP, opuszczonymi do
połowy masztu, z dodatkowo doczepioną czarną szarfą.
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Wykaz aktów prawnych dotyczących symboli, barw narodowych oraz
hymnu państwowego:
1. Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483),
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada
2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i
hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. Nr 235
poz.2000),
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2005 Nr 172 poz. 1439),
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004 Nr 49 poz. 467),
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w
sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem
Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy
konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą (Dz. U. 2002
Nr 34 poz. 324),
6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1990 r. w
sprawie ochrony nazwy państwa polskiego (M.P. 1990 Nr 39 poz. 306),
7. Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym
oraz innych ustaw (Dz. U. 1990 Nr 34 poz. 199),
8. Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1990 Nr 10 poz. 60),
9. Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego
i prawa o wykroczeniach (Dz. U. 1985 Nr 23 poz. 100),
10. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7 poz..18 ze zm.),
11. Dekret z dnia 7 grudnia 1955 roku o godle i barwach Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. Nr 47, poz. 3146 ze zm.)

Opracował: Artur Zakrzewski
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