
Regulamin ceremoniału szkolnego  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu 

  

 

Podstawa prawna: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  ( 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 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz U. Nr 7 poz. 18) 

4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospo-

litej Polskiej (Dz. U. 2005 Nr 172 poz. 1439) 

 

Ceremoniał szkolny - jest opisem sposobów przeprowadzania uroczystości szkolnych organizowa-

nych z udziałem sztandaru szkoły z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu 

szkoły. To także zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości, oraz wobec  najważ-

niejszych symboli państwowych i szkolnych, umacniając tradycję lokalną i patriotyzm. 

 

1. Symbole narodowe eksponowane w ceremoniale szkolnym: 

a) flaga narodowa 

b) hymn narodowy 

 

2. Do najważniejszych symboli szkolnych należą: 

a) sztandar szkoły, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą 

na zaproszenie innych szkół i instytucji. Poczet sztandarowy jest reprezentowany przez uczniów wy-

różniających się w nauce i o nienagannej postawie, w skład którego wchodzi chorąży oraz dwie 

uczennice asystujące. W razie nieobecności pocztu, zastępuje go skład rezerwowy. Kadencja pocztu 

sztandarowego trwa jeden rok szkolny. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani 

ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

 Insygnia pocztu sztandarowego to biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwró-

cone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze oraz białe rękawiczki. 

 Chorąży i asysta powinni być ubrani w strój galowy. 



 Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia 

roku szkolnego klas ósmych uczniom klas siódmych. Jako pierwszy zabiera głos dotychcza-

sowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: „Przekazuję wam sztandar naszej szkoły. 

Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”. Na co chorąży nowego pocztu sztan-

darowego odpowiada: „Przyjmujemy Sztandar Szkoły. Będziemy o niego dbać oraz sumiennie 

wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę”. Po tych słowach następuje 

przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i 

szarf. Po przekazaniu sztandaru „stary” skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych 

w sali uczniów. 

b) hymn szkoły śpiewany m.in. przy okazji rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego. Podczas 

wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu 

państwowego 

c) logo szkoły jako znak rozpoznawczy placówki, prezentowane na dokumentach i pismach szkol-

nych, zaproszeniach, dyplomach oraz na witrynie internetowej naszej szkoły. 

 

3. Uroczystości szkolne, podczas których obowiązuje ceremoniał szkolny: 

a) Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 

b) Pasowanie klas pierwszych 

c) Dzień Edukacji Narodowej 

d) Uroczystości rocznicowe: Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Rocznica wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego, itp. 

e) Pożegnanie klas ósmych 

 

4. Opis przebiegu oficjalnych uroczystości szkolnych: 

a) Wejście dyrekcji szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi, gdzie zgromadzona jest społeczność szkolna. 

b) Część oficjalną rozpoczyna wprowadzenie sztandaru zkoły, które następuje po podaniu komendy 

przez osobę prowadzącą uroczystość: „Baczność! Poczet sztandarowy wprowadzić”. Uczestnicy uro-

czystości przyjmują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Po-

czet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych   i podnosi sztandar 

do pionu. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu państwo-

wego”- odśpiewany zostaje hymn państwowy  „Mazurek Dąbrowskiego”.  W trakcie hymnu sztandar 

jest pochylony pod kątem 45°. Procedura jest taka sama w przypadku odśpiewania hymnu szkoły. Po 

odśpiewaniu hymnów, prowadzący podaje komendę: „Po hymnie”, a uczestnicy uroczystości przyj-

mują postawę swobodną lub siadają. 



c) Przemówienie dyrektora szkoły i ewentualnych gości.                                                                                  

d) Część artystyczna.                                                                                                                                                  

e) Zakończenie uroczystości. 

5. Uczniowie na apel lub uroczystość szkolną udają się pod opieką wychowawcy lub innego nauczy-

ciela, z którym mają zajęcia w danym dniu. 

 

6. W czasie apeli i uroczystości szkolnych uczniowie i wszyscy zebrani swoim zachowaniem wyra-

żają szacunek zaproszonym gościom i uczestnikom poprzez: 

- zachowanie ciszy w trakcie apelu lub uroczystości szkolnej, 

- noszenia stroju galowego, 

- zajęcie wyznaczonych miejsc przed właściwym rozpoczęciem uroczystości, 

- powstanie i przyjęcie postawy „zasadniczej" (prosta sylwetka, ręce wzdłuż ciała) w czasie 

odśpiewania hymnu państwowego, 

- witania i żegnania gości w sposób godny i właściwy do sytuacji, 

- przebywania w wyznaczonym miejscu, aż do chwili opuszczenia sali przez gości, 

- nie spożywania pokarmów i napojów. 

 

7. Strój galowy ucznia: 

a) dziewczęta -biała koszula z kołnierzykiem lub biała elegancka bluzka bez głębokiego dekoltu, 

zakrywająca ramiona, plecy, biodra i brzuch, ciemna spódnica (granatowa lub czarna), nie krótsza 

niż 5 cm powyżej kolan, zamiast spódnicy mogą być granatowe lub czarne materiałowe spodnie.  

b) chłopcy - biała koszula z kołnierzykiem, ciemne długie spodnie (granatowe lub czarne) najlepiej 

materiałowe, plus ewentualnie krawat i/lub marynarka. Strój galowy obowiązuje podczas wszystkich 

ważnych uroczystości szkolnych. 

 

 


