Ceremoniał Szkolny
w Zespole Szkół
im. Powstańców Wielkopolskich
w Brennie

Brenno 2016

WSTĘP
Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty: „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła
winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go
do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności” oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:
„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”; celowym wydaje się
zdefiniowanie i określenie we współczesnej szkole najważniejszych pojęć oraz zachowań
uczniów tworzących ceremoniał szkolny.
Ceremoniał Szkolny jest opisem przeprowadzenia najważniejszych uroczystości
z udziałem szkolnego pocztu sztandarowego i samej celebracji sztandaru; to również zbiór
zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości. Stanowi integralną część
z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.
SYMBOLE SZKOŁY
Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:
a) godło szkoły (logo)
b) hymn szkoły
c) sztandar szkoły
Artykuł I. Godło szkoły (logo)
Logo Szkoły jest symbolem jej tradycji. Jest znakiem, który łączy społeczność
uczniowską. Centralną część kompozycji stanowi Orzeł Biały z koroną, pełen dostojeństwa,
powagi i siły, będący symbolem Polski. Orzeł Biały oplata swym skrzydłem Powstańca
Wielkopolskiego – bohatera i patriotę, którego chroni i utwierdza w słuszności walki
o wolność Ojczyzny, w którym wzmaga dzielność, waleczność i poświęcenie. Broń w ręku
Powstańca to symbol walki o wolność. Sylwetkę Orła otacza nazwa szkoły: Zespół Szkół
im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, a imię naszego Patrona wkomponowane
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zostało w jego biało-czerwone skrzydło. Oznacza to, że dla społeczności szkolnej wartości
narodowe – godło, flaga, hymn , historia narodu stają się wyznacznikiem funkcjonowania
naszej Małej Ojczyzny. Kolor czarny pojawiający się w linii konturowej Orła, w sylwetce
Powstańca oraz nazwie Szkoły podkreśla powagę, kompetencję i autorytet naszego
Patrona. Biel wypełniająca wnętrze Orła przyświeca prawdomówności

-

kojarzymy ją

z dobrem, jasnością i pokojem. Kolor brązowy i żółty występują w otoczce korony i części
głowy Orła. Brąz jest

symbolem spokoju i niezawodności. Żółcień symbolizuje wiedzę

i mądrość. Zieleń pojawiająca się na mundurze Powstańca to kolor nadziei i wolności,
o którą walczył ówczesny żołnierz. Biel i czerwień na skrzydle Orła to barwy narodowe
Polski,

które

towarzyszą

nam

w

codziennej

rzeczywistości,

bez

których

obejść się nie można. Barwy te związane są z wartościami nam najdroższymi – państwem
i narodem. Za nie ginęły miliony Polaków, w tym Powstańcy Wielkopolscy, walcząc
o wolność dla przyszłych pokoleń, dla nas!!!

Artykuł II. Hymn szkoły
W dniu 5 lutego 2004 roku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brennie mgr
Doroty Wolniczak, Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Szamotułach, Rada Pedagogiczna oraz
autorzy tekstu: Joanna Ćwiertnia i Patryk Przybylak zgodzili się, aby ich utwór został
hymnem naszej szkoły. Zawiera on zwrotkę i refren. Muzykę napisała mgr Alina Nowak.
Prapremiera tego hymnu odbyła się w dniu 16 lutego 2004 roku.
3|S t r o n a

Refren: O Powstańcy Wielkopolscy
Ku chwale Ojczyzny walczący!
Bądźcie dla nas światłym wzorem
Chlubą, siłą i honorem.
Nam nie straszne trudy, znoje,
Drogi kręte i wyboje.
Ruszmy więc do nauki, pracy
Tak, jak waleczni Rodacy!
Refren: O Powstańcy Wielkopolscy
Ku chwale Ojczyzny walczący!
Bądźcie dla nas światłym wzorem
Chlubą, siłą i honorem.

Artykuł III. Sztandar szkoły
Sztandar Szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest znakiem, który łączy tych,
którzy opuszczają jej progi jak i obecnych oraz przyszłych uczniów. Rangę sztandaru
podnosi ceremonia jego poświecenia, dzięki czemu ma wymiar nie tylko świecki,
ale również religijny. Dlatego powinno się go otaczać czcią i oddawać należne honory.
W momencie przenoszenia w pochodzie żołnierze mu salutują, natomiast osoby cywilne
zdejmują nakrycia z głowy. Podczas ceremonii przekazywania sztandaru osoby, które go
przejmują, powinny przyklęknąć i ucałować jego skraj. Niezwykły honor i zaszczyt spotyka
osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego. Najczęściej są to uczniowie
osiągający wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniający się postawą etyczną i kulturą
osobistą. Każdy sztandar ma swoją symboliczną wymowę i określone znaczenie.
Awers naszego sztandaru posiada kolor czerwony symbolizujący miłość, odwagę,
dzielność, waleczność i poświęcenie. Centralnie umieszczony jest Orzeł Biały z koroną,
będący symbolem Polski, Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej
najbliższe

środowisko.

Złotem symbolizującym

szlachetność,

wspaniałomyślność

i wzniosłość wyhaftowano napis: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie
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oraz rok fundacji i poświęcenia. Natomiast rewers sztandaru ma barwę niebieską
symbolizującą wierność, stałość, niezawisłość. Centralnie umieszczony jest Wielkopolski
Krzyż Powstańczy, który nadawany był osobom, które z bronią w ręku lub inny aktywny
sposób uczestniczyły w walkach przeciw zaborcom niemieckim w powstaniu wielkopolskim.
Wokół krzyża widnieje wyhaftowany srebrem symbolizującym lojalność, szczerość,
uczciwość i pokorę napis "Nie rzucim Ziemi skąd nasz ród" przypominający nam kim
jesteśmy.

Nasza

społeczność

uczniowska

powinna

dążyć

do poznania

historii

i współczesności Ojczyzny, opanowania podstaw wiedzy, kształtowania w sobie cech
prawego człowieka, aby jutro służyć dobru społeczeństwa, rozwojowi państwa i własnej
pomyślności. Płat materii osadzony jest na drzewcu zakończonym głowicą. Głowicę
stanowi książka i gęsie pióro. Są to symbole rzetelnej pracy umysłowej i sięgania do
korzeni polskiej kultury, do myśli, które spisywali nasi przodkowie, obejmującej zarówno
wielkie sprawy Rzeczypospolitej, jak i jednostkowe losy człowieka. Historia sztandaru
wszyta jest w środek - pomiędzy usztywnione obie części materii. Na sztandar trzeba
zapracować, czymś się zasłużyć, mieć osiągnięcia, upoważniające do posiadania go,
inaczej mówiąc sztandar trzeba "zdobyć". Wiele lat służyliśmy naszemu społeczeństwu
jako ostoja nauki i krzewienia kultury narodowej oraz współczesnej. Byliśmy wszędzie tam,
gdzie

oczekiwano

naszej

pomocy,

uświetniając

różne

uroczystości

patriotyczne

i społeczne. Naszą aktywność dostrzegła Rada Rodziców, która w październiku 2003 r.
utworzyła Komitet Fundacji Sztandaru i poczyniła starania o pozyskanie środków
pieniężnych na zakup oraz znalazła projektanta i wykonawcę. Także Wójt Gminy Wijewo
Pan Ireneusz Zając docenił dorobek naszej szkoły poprzez wyrażenie zgody na wręczenie
sztandaru w imieniu jego fundatorów-rodziców.
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1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej
Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru
wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do
prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
2. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:
a) Uczeń-chorąży - garnitur, biała koszula, krawat;
(podczas upałów dopuszcza się – białą koszulę z długim rękawem i krawat)
b) Uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice.
3. Insygnia pocztu sztandarowego:
a) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem
białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
b) białe rękawiczki.
4. Do najważniejszych uroczystości tworzących Ceremoniał Szkolny zaliczamy:
a) uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
b) Dzień Patrona Szkoły – 16 lutego (lub dzień ustalony przez Dyrektora)
c) uroczystości związane ze świętami narodowymi:
 11 listopada – Święto Niepodległości,
 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja.
5. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych
(wymienionych powyżej), poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz
w uroczystościach państwowych i regionalnych.
6. Dyrektor Szkoły spośród nauczycieli wybiera opiekuna sztandaru. Zajmuje się
on całością spraw organizacyjnych pocztu sztandarowego.
7.

Sztandarem

opiekuje

się

poczet

sztandarowy

(3

osoby)

wybrany

spośród

zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu
wybrany jest skład „rezerwowy” (3 osoby). Przy wyborze uczniów bierze się pod uwagę
wyniki nauczania, nienaganną postawę patriotyczną i obywatelską oraz względy
kondycyjne. Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności
braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, uczeń może
być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru zatwierdzonego przez Radę
Pedagogiczną. Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.
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8. Czynności poprzedzające udział pocztu sztandarowego w uroczystości:
a) Członkowie pocztu sztandarowego rozpoczynają czynności przygotowawcze co najmniej
30 minut przed rozpoczęciem uroczystości.
b) Przejmują sztandar z miejsca jego zdeponowania lub od osoby odpowiedzialnej za jego
przechowywanie.
c) Skręcają części drzewca sztandaru.
d) Chorąży osobiście sprawdza prawidłowość umocowania płata sztandaru do drzewca
(góra – dół godła) oraz elementów przymocowanych do drzewca i płata sztandaru (wstęgi,
ordery, odznaczenia, kir).
e) Wszyscy członkowie pocztu zakładają białe rękawiczki.
f) W zależności od przyjętego rozwiązania regulaminowego chorąży (zawsze) bądź
wszyscy członkowie pocztu (chorąży, dowódca, asystujący) zakładają szarfy. Szarfę
zakłada się z prawego ramienia na lewe biodro. Jeśli szarfa jest w barwach narodowych,
zakłada się ją, zwracając białą stroną ku szyi.
g) Członkowie pocztu wzajemnie sprawdzają ułożenie szarf i elementów ubioru.
h) Po zakończeniu wszystkich powyższych czynności poczet udaje się na miejsce
uroczystości i staje w rejonie wyjściowym.

9. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub
ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

Sposób udekorowania flagi kirem:
 wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie
szerokości dolnej, czerwonej materii flagi; na sztandarze wstążkę kiru przywiesza
się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej;
podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na
ramieniu; jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy
pochylić go do przodu.
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10. Chwyty sztandaru:


postawa „zasadnicza” (fot. 1) - sztandar położony na trzewiku drzewca przy
prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką
powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jak w
postawie zasadniczej.



postawa "spocznij" (fot. 2) - sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie
"zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij" – ciężar ciała przenoszą na
prawą nogę przy jednoczesnym wysunięciu pięty lewej stopy na wysokość środka
prawej, przy jednoczesnym skręcie lewej o 45o w lewą stronę.



postawa „prezentuj sztandar” (fot. 3) - z postawy "zasadniczej" chorąży kładzie
lewą rękę na drzewcu sztandaru poniżej końca zaczepu płachty, przy jednoczesnym
maksymalnym opuszczeniu prawej po drzewcu. Po przebrzmieniu komendy
„prezentuj sztandar” wykonuje salutowanie sztandarem. Asysta w postawie
"zasadniczej".



salutowanie sztandaru w miejscu (fot. 4) - wykonuje się z postawy „prezentuj”.
Chorąży robi zwrot w prawo skos, przy jednoczesnym wysunięciu lewej nogi w przód
na odległość jednej stopy i pochyleniu sztandaru w przód pod kątem 45°. Ręka lewa
pozostaje co najmniej w odległości dłoni od płachty sztandaru. Po czasie
"salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."



salutowanie sztandarem w marszu (fot. 5) - z położenia na ramię w taki sam
sposób jak przy salutowaniu w miejscu.



postawa "na ramię sztandar" (fot. 6) - chorąży 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. Płachta sztandaru musi być
oddalona od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

*Na zdjęciach Absolwenci Gimnazjum w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie –
rocznik 2016: Katarzyna Majer, Mikołaj Wolniczak, Natalia Sobecka.
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Fotografia nr 1

Fotografia nr 2
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Fotografia nr 3

Fotografia nr 4
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Fotografia nr 5

Fotografia nr 6
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11. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:
a) wprowadzenie sztandaru
L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się
uczestników po komendzie

1

proszę o powstanie

2.

"baczność",
poczet sztandarowy
Zespołu Szkół
im. Powstańców
Wielkopolskich
wprowadzić
"do hymnu
jak wyżej
państwowego"
„po hymnie”
uczestnicy w postawie „spocznij”

3.
4.

uczestnicy powstają przed
wprowadzeniem sztandaru
uczestnicy w postawie "zasadniczej"

Poczet sztandarowy –
postawy i zachowanie
- postawa "zasadnicza”
- postawa „baczność”
- wprowadzenie sztandaru
w postawie "na ramię
w marszu" LUB postawa
"prezentuj"
- zatrzymanie na ustalonym
miejscu
- postawa ”zasadnicza”
i „salutowanie w miejscu”
- postawa „spocznij”

b) wyprowadzenie sztandaru
L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się
uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy –
postawy i zachowanie

1.

proszę o powstanie

uczestnicy powstają przed
wyprowadzeniem sztandaru

- postawa „spocznij”

2.

„do hymnu
szkolnego”

uczestnicy w postawie ”zasadniczej

3.

Poczet sztandarowy
Zespołu Szkół im.
Powstańców
Wielkopolskich
wyprowadzić

uczestnicy w postawie „zasadniczej”

- postawa „zasadnicza”
i postawa "salutowanie
w miejscu"
- postawa "zasadnicza"
- wyprowadzenie sztandaru
w postawie "na ramię
w marszu" LUB postawa
„prezentuj

4.

„spocznij”

uczestnicy siadają
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12. Ceremoniał przekazania sztandaru podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego:
L.p.
1.
2.

3.

Komendy
proszę wstać!
nowy skład pocztu
do przekazania
sztandaru – wystąp!
"baczność"- sztandar
przekazać

Opis sytuacyjny zachowania się
uczestników po komendzie
uczestnicy wstają
uczestnicy postawa "zasadnicza"
nowy skład pocztu występuje
i ustawia się z przodu sztandaru
uczestnicy postawa ”zasadnicza”

Poczet sztandarowy –
postawy i zachowanie
- postawa "spocznij"
- postawa "zasadnicza"

- postawa „zasadnicza”.
Dotychczasowy chorąży mówi:
"Przekazujemy Wam sztandar
jako symbol dobrej nauki
i pracy, koleżeństwa,
tolerancji oraz wytrwałości
w działaniach na przyszłość;
opiekujcie się nim i godnie
reprezentujcie naszą szkołę”
a nowy chorąży odpowiada:
„Przyjmujemy od was
sztandar. Obiecujemy dbać
o niego, sumiennie wypełniać
swoje obowiązki i być
godnymi reprezentantami
Zespołu Szkół imienia
Powstańców Wielkopolskich
w Brennie”.
- dotychczasowa asysta
przekazuje insygnia – szarfy
i rękawiczki (ewent. nowy
poczet ma już ubrane!!!)
- salutowanie sztandarem
w postawie „prezentuj”
- nowy chorąży przyklęka
na prawe kolano i całuje róg
sztandaru
- chorąży podaje sztandar
jednej z asysty i przekazuje
szarfę
- nowy skład pocztu podchodzi
i odbiera sztandar
- stary skład pocztu odchodzi
do pozostałych uczniów na Sali
- sztandar w postawie
"zasadniczej"

4.

Ciąg dalszy uroczystości.
"baczność"- sztandar postawa "zasadnicza"
wyprowadzić

5.

„spocznij”

- postawa „zasadnicza”
- wyprowadzenie sztandaru
w postawie "na ramię
w marszu" LUB w postawie
„prezentuj”

uczestnicy siadają
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13. Ceremoniał ślubowania klas I podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego:

L.p.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się
uczestników po komendzie

Proszę wstać!
Uczestnicy wstają
Reprezentanci klas Uczestnicy występują w 2 rzędach.
pierwszych Zespołu
Szkół im.
Powstańców
Wielkopolskich do
ślubowania „wystąp”!
„baczność”
Uczestnicy w postawie "zasadniczej"
ślubujący podnoszą prawą rękę
"do ślubowania"
do ślubowania (wskazujący
i środkowy palec na wysokości oczu).
Prowadzący odczytuje tekst
ślubowania: „My, uczniowie klas
pierwszych Zespołu Szkół imienia
Powstańców Wielkopolskich w
Brennie ŚLUBUJEMY: sumiennie
wypełniać obowiązki ucznia; dążyć
do zdobywania nowych
wiadomości i umiejętności;
w swoim postępowaniu mieć
zawsze na uwadze drugiego
człowieka; dbać o dobro i rozwój
Ojczyzny; godnie reprezentować
imię naszej szkoły”. Wydelegowani
do ślubowania uczniowie
odpowiadają:
„Tak nam dopomóż Bóg!”
***MIKROFON dla ślubujących
"po ślubowaniu"
Uczestnicy "spocznij" ślubujący
(dotyczy tylko
opuszczają rękę
uczniów
ślubujących!!!)
„baczność” do
hymnu szkolnego
Poczet sztandarowy
Zespołu Szkół im.
Powstańców
Wielkopolskich
wyprowadzić
spocznij

Poczet sztandarowy –
postawy i zachowanie
- zatrzymanie na ustalonym
miejscu w postawie
„zasadniczej”
- zwrot twarzami w stronę
sztandaru
- postawa „zasadnicza”
- postawa "prezentuj"

- postawa "zasadnicza"

Uczestnicy postawa „zasadnicza”

- uczniowie klas
pierwszych opuszczają
miejsce ślubowania
- postawa „prezentuj”

Uczestnicy postawa "zasadnicza"

- postawa "zasadnicza"
- wyprowadzenie sztandaru
w postawie "na ramię
w marszu" LUB „prezentuj”

Uczestnicy siadają
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14. Ceremoniał ślubowania Absolwentów podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego:
L.p.
1.
2.

Komendy
Proszę wstać!
„baczność”
"do ślubowania"

Opis sytuacyjny zachowania
się uczestników po komendzie
Uczestnicy wstają
Uczestnicy w postawie "zasadniczej"
Prowadzący odczytuje tekst
ślubowania a Absolwenci
odpowiadają:

Poczet sztandarowy –
postawy i zachowanie
- postawa „zasadnicza”
- postawa "prezentuj"

„My, absolwenci Zespołu Szkół im.
Powstańców Wielkopolskich w
Brennie uroczyście ślubujemy:
*wiernie strzec honoru szkoły
i dalszą pracą oraz nauką
rozsławiać jej imię – Ślubujemy!
*czerpać wzory z postawy naszych
Patronów i odważnie stawać
w obronie najważniejszych wartości
– Ślubujemy!
*zdobytą wiedzę, umiejętności
i sprawności jak najlepiej
wykorzystać w dalszym życiu –
Ślubujemy!
*czynnie współuczestniczyć w życiu
naszego kraju – Ślubujemy”.
3.

"po ślubowaniu"

Uczestnicy "spocznij"

- postawa "zasadnicza"
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15. Ceremoniał w czasie uroczystości kościelnych:

a) Co najmniej kilka minut przed rozpoczęciem uroczystości poczty sztandarowe ustawiają
się przed wejściem do kościoła bądź w wypadku mszy polowej w miejscu wyznaczonym
przez organizatora uroczystości, zachowując przy tym ustaloną kolejność precedencjalną.
b) Poczty sztandarowe wchodzą do świątyni:
– po przywitaniu w progu świątyni przez celebransa (kapłana przewodniczącego
liturgii), najczęściej w asyście wszystkich kapłanów koncelebrujących mszę świętą, idąc za
nimi
– po przybyciu kapłana(-nów) i asysty liturgicznej do ołtarza. Wówczas kapłan
przewodniczący

liturgii

bądź

inna

(uprzednio

umówiona)

osoba

mówi:

„Proszę

o wprowadzenie sztandarów” i poczty sztandarowe wchodzą do świątyni w ustalonej
wcześniej kolejności, z zachowaniem odpowiednich odstępów.
c) Po wejściu do świątyni poczet zbliża się do ołtarza, wnosząc sztandar w położeniu
„Na ramię!”. Kiedy znajduje się kilka metrów od ołtarza głównego, przenosi sztandar
w położenie „Prezentuj!”, zatrzymuje się na chwilę i (bez komendy) oddaje honory miejscu
sprawowania liturgii, salutując sztandarem przed 3–5 sekund. Następnie chorąży przenosi
sztandar do położenia „Prezentuj!” i wykonuje zwrot (w lewo lub prawo) i marszem udaje
się w miejsce przewidziane dla pocztu w scenariuszu uroczystości.
d) Poczty sztandarowe opuszczają kościół w takiej samej kolejności, w jakiej wchodziły.
Powinny to zrobić zanim kapłani opuszczą ołtarz, a wierni zaczną wychodzić
ze świątyni. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, kapłan powinien zapowiedzieć wyprowadzenie
pocztów sztandarowych, np. słowami „Teraz zostaną wyprowadzone
sztandary”.
e) Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru poczty sztandarowe muszą
uwzględniać ewentualne ograniczenia, takie jak np. niskie futryny i sklepienia naw. Udział
pocztów

sztandarowych

szkół

i

organizacji

pozarządowych

(stowarzyszeń)

w uroczystościach przebiegających zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z udziałem
pododdziałów Wojska Polskiego, musi być podporządkowany zasadom ceremoniału
wojskowego. Dlatego konieczne jest wcześniejsze zapoznanie członków pocztów
sztandarowych (delegacji składających wieńce i kwiaty) z obowiązującymi w myśl tego
ceremoniału

zasadami,

sygnałami

na

trąbkę,

melodiami

utworów

muzycznych

wykonywanych podczas zaplanowanej uroczystości, jak również komendami i obyczajami
wojskowymi (także protokolarnymi).
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f) W trakcie Mszy Świętej. 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”. Podczas nabożeństwa poczet oddaje honory
(pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność”) w następujących
sytuacjach:
I. w czasie czytania Ewangelii po słowach: „Pan z wami, (…) słowa Ewangelii
według świętego (...)” poczet przyjmuje postawę zasadniczą, sztandarowy wykonuje chwyt
„Prezentuj”, a następnie salutuje przez pochylenie sztandaru [dopuszcza się pochylenie
sztandaru z oparciem o prawą stopę podczas odczytywaniu dłuższej Ewangelii]. Po
słowach: „Oto słowo Pańskie” poczet przyjmuje postawę swobodną, sztandarowy opuszcza
sztandar do postawy „Spocznij”.
II. podczas każdego podniesienia Hostii:
*poczet po raz drugi oddaje honory na dźwięk dzwonków po słowach kapłana:
„Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa” – przez przyjęcie postawy zasadniczej;
w momencie podniesienia przez celebransa hostii sztandarowy salutuje sztandarem.
Po opuszczeniu kielicha poczet przyjmuje postawę swobodną lub chwyt „Spocznij”;
*przed Komunią świętą, na słowa kapłana „Oto Baranek Boży...”;
*w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego
Sakramentu;
III. śpiewu „Roty” i hymnu „Te Deum laudamus” (Ciebie Boga wysławiamy).

Ponadto poczet sztandarowy oddaje honory:
a) podczas opuszczania trumny do grobu oraz przed odejściem od grobu po
zakończonych czynnościach liturgicznych;
b) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
c) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
d) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną
przemawiającą osobę.
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16. Ustawienie pocztu szkolnego:
a) podczas uroczystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego na sali gimnastycznej:

UCZNIOWIE

b) podczas uroczystości pod pomnikiem św. Józefa oraz Poległych za Ojczyznę w Wijewie
POMNIK

***WEJŚCIE

POMNIK

***WYJŚCIE

c) podczas Mszy Świętej w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Brennie:
OŁTARZ

c.1 na wprost ołtarza

c.2 z lewej strony prezbiterium

c.3 podczas rozdawania Komunii Świętej

17. Wprowadzenie i wyprowadzenie pocztu sztandarowego odbywa się z udziałem werbla.
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Artykuł IV. Ogólny scenariusz imprezy z udziałem sztandaru szkoły
Część oficjalna
1. Osoba prowadząca uroczystość podaje kolejno komendy:
 Proszę o powstanie,
 Baczność,
 Poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich wprowadzić,
 Do hymnu państwowego,
 Po hymnie.
2. Wystąpienia dyrekcji szkoły i zaproszonych gości.
3. Osoba prowadząca uroczystość podaje kolejno komendy:
 Proszę o powstanie,
 Baczność,
 Do hymnu szkoły,
 Poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich wyprowadzić.
 Spocznij.
Część artystyczna

Artykuł V. Scenariusz rozpoczęcia roku szkolnego z udziałem sztandaru szkoły
1. Wprowadzenie pocztu sztandarowego.
2. Hymn państwowy.
3. Przemówienie Dyrektora Szkoły/zaproszonych gości.
4. Wystąpienie i ślubowanie reprezentantów klas pierwszych.
5. Hymn szkolny.
6. Wyprowadzenie pocztu sztandarowego.
7. Przemówienie Wicedyrektora Szkoły.
8. Część artystyczna z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

***delegacje uczniów udają się pod Pomnik Poległych za Ojczyznę w Wijewie (kwiaty i znicze)
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Artykuł VI. Scenariusz zakończenia roku szkolnego z udziałem sztandaru szkoły
1. Wprowadzenie pocztu sztandarowego.
2. Hymn państwowy.
3. Przemówienie Dyrektora Szkoły.
4. Przemówienie Przewodniczącej Szkoły.
5. Przekazanie opieki nad sztandarem nowemu pocztowi.
6. (ewent.) Przekazanie werbla.
7. Ślubowanie absolwentów klas III gimnazjum i III zsz.
8. Przemówienie przedstawiciela absolwentów.
9. Przemówienie przedstawiciela klas II gimnazjum.
10. Nagrody, świadectwa z wyróżnieniem, listy gratulacyjne dla rodziców - absolwenci.
11. Świadectwa dla pozostałych uczniów klas III gimnazjum.
12. Kwiaty dla absolwentów od klas II gimnazjum.
13. Nagrody, świadectwa z wyróżnieniem, listy gratulacyjne dla rodziców - pozostali uczniowie.
14. (ewent.) Pożegnanie rodziców z Rady Rodziców.
15. (ewent.) Przemówienie zaproszonych gości.
16. Hymn szkolny.
17. Wyprowadzenie pocztu sztandarowego.
18. Część artystyczna.
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Artykuł VII. Precedencja (kolejność powitania, przemawiania, zajmowania miejsc)
Ważne uroczystości są także okazją do zapraszania gości. W Polsce precedencja
uzależniona jest od zajmowanego stanowiska; także jego umocowania konstytucyjnego,
rozróżnienia administracji rządowej lub samorządowej.
Precedencja na uroczystościach
szkolnych:
wersja A.
1. Biskup/Kardynał (Eminencjo/Ekscelencjo)
2. Wojewoda / Marszałek województwa
3. Przewodniczący Sejmiku województwa
4. Burmistrz (wójt, prezydent miasta)
5. Kurator oświaty
6. Radny wojewódzki
7. Radny powiatowy, gminy (miasta)
8. Wizytator KO
9. Sekretarz miasta
10. Inspektor wydziału oświaty
11. Przewodniczący rady rodziców
12. pozostali goście
wersja B.
1. Proboszcz
2. Starosta
3. Wicestarosta
4. Członek zarządu powiatu
5. Przewodniczący rady powiatu
6. Wicekurator oświaty
7. Radny powiatu
8. Dyrektor (naczelnik) wydziału oświaty
9. Wizytator KO
10. Inspektor wydziału oświaty

Precedencja stanowisk umocowanych
konstytucyjnie i kierowniczych
państwowych:
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2. marszałek Sejmu RP, Senatu RP,
3. prezes Rady Ministrów,
4. prezes Trybunału Konstytucyjnego,
5. prezes Sądu Najwyższego,
6. ministrowie,
7. prezes NBP, NSA, NIK
8. rzecznik praw obywatelskich,
9. prezes IPN,
10. parlamentarzyści,
11. szef Kancelarii Prezydenta,
12. szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu,
13. szef Kancelarii Premiera,
14. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
15. sekretarz stanu,
16. kierownik urzędu centralnego,
17. wojewoda.

wersja C.
1. Proboszcz
2. Burmistrz (wójt)
3. Wicestarosta
4. Wiceburmistrz
5. Radny powiatowy
6. Sekretarz powiatu
7. Dyrektor (naczelnik) wydziału oświaty
8. Wizytator KO
9. Przewodniczący Rady Rodziców

Od przestawionej powyżej propozycji mogą być odstępstwa wynikające ze szczególnej
roli, pozycji lub wieku zapraszanego gościa, którego gospodarz uroczystości pragnie
szczególnie uhonorować.
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