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I.

Wstęp

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość savoir vivre i kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności,
przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy
uczyć i młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i uroczystości szkolnych (apeli).
Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm

zacho-

wania się w czasie uroczystości szkolnych jest Ceremoniał szkolny,
który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy naszej
szkoły. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru.
Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.
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II.

Symbole szkoły

a)

Patron
- Szkoła Podstawowa w Lemanie od 1987 r. posiada patrona, którym
jest Stanisław Krupka.
- Co roku w rocznicę urodzin 22 kwietnia obchodzimy Dzień Patrona.
- W holu szkoły znajduje się pamiątkowa gablota poświecona patronowi.
- Na frontowej ścianie budynku szkoły wmurowana jest mosiężna tablica z wizerunkiem patrona.

b)

Sztandar
- W niedalekiej przyszłości szkoła będzie ubiegać się o nadanie sztandaru.
- W chwili obecnej rolę tę spełnia flaga państwowa.
- W skład pocztu flagowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu.
- Skład pocztu flagowego:
· chorąży: jeden uczeń,
· zastępca chorążego: jeden uczeń (w przypadku nieobecności chorążego),
· asysta: dwie uczennice.
- Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna Samorządu
Uczniowskiego za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów do dyrektora szkoły.
- Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej.
- Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu
uroczystego zakończenia roku szkolnego.
- Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.
- Insygnia pocztu flagowego to:
· biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię,
· białe rękawiczki.
- Poczet flagowy uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach, które odbywają się w szkole. Opuszcza miejsce uroczystości
przed częścią artystyczną.
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·
·
·
·
·
·
·

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
Rocznica wybuchu II wojny światowej,
Ślubowanie klasy pierwszej,
Święto Odzyskania Niepodległości,
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
Dzień patrona,
Zakończenie roku szkolnego.

- Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:
· „zasadnicza” - na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar
w pozycji pionowej, jest to również postawa przyjmowana przez
asystę w czasie salutowania i prezentowania sztandaru oraz w
trakcie marszu,
· „prezentuj” - chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa
przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i
wystąpieniem pocztu sztandarowego,
· „salutowanie sztandarem” - chorąży trzyma sztandar przed sobą
pod kątem około 45 stopni, sztandar znajduje się w tej postawie
w momencie ślubowania, składania przyrzeczeń, w kościele w
czasie Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa oraz
odczytywania apelu poległych, czy salwy honorowej,
· „na ramię” - w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym
ramieniu chorążego pod kątem około 45 stopni,
· „spocznij” - postawa pocztu sztandarowego.
- Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie
uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku :
chorąży i jego zastępca z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.
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Jako pierwszy zabiera głos szóstoklasista - dotychczasowy chorąży pocztu
sztandarowego, który mówi:
Przekazujemy Wam sztandar naszej szkoły.
Niech łączy serca i umysły nas wszystkich, uczniów Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Krupki w Lemanie.
Na co piątoklasista – chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
Przyjmujemy od was sztandar naszej szkoły.
Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi
reprezentantami Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie.
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano i całuje róg sztandaru,
po tym szóstoklasista przekazuje mu sztandar.
c)

Hymn

W niedalekiej przyszłości wybrana zostanie pieśń, która zostanie ogłoszona
hymnem naszej szkoły. Obecnie na ważnych uroczystościach szkolnych śpiewany jest Hymn państwowy.

6

III. Apele i uroczystości szkolne.
Zasady ogólne.
1. ROZPOCZĘCIE APELU:
a. Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego:
Prowadzący apel:
Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność.
Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie wprowadzić.
(lub: Poczet flagowy wystąp.)
Do hymnu.
(po hymnie) Spocznij.
b. Powitanie zaproszonych gości nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców
oraz uczniów:
Na dzisiejszym apelu przygotowanym z okazji ...... (nazwa święta lub uroczystości ) miło jest mi powitać przybyłych gości …
2. CZĘŚĆ OFICJALNA
a. Przemówienia Dyrektora Szkoły i chętnych gości.
b. Wyprowadzenie sztandaru:
Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność.
Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić.
(lub: Poczet flagowy wstąp.)
Spocznij.
3. CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
Zaproszenie do obejrzenia części artystycznej.
4. ZAKOŃCZENIE APELU :
a. Podziękowanie osobom, które przygotowały apel i gościom za przybycie.
b. Zakończenie uroczystości.
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W dniu, w którym w szkole odbywają się apele i uroczystości szkolne,
uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego: chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice.

Szczegółowy przebieg uroczystości szkolnych.
1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Odbywa się w dniu ustalonym przez MEN oraz składa się z następujących
elementów:
Msza święta w intencji nauczycieli i uczniów (jeśli zgłoszą taką
potrzebę rodzice);
Zbiórka wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły
oraz rodziców na holu o ustalonej przez R.P. godzinie;
Wprowadzenie pocztu z flagą państwową (lub sztandarem
szkoły) i odśpiewanie hymnu państwowego;
Przemówienie dyrektora szkoły;
Przemówienia zaproszonych gości;
Wyprowadzenie pocztu z flagą państwową (lub sztandarem
szkoły);
Część artystyczna (ewentualna);
Spotkania z wychowawcami w klasach;
2. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Odbywa się w ustalonym przez MEN dniu i składa się z następujących elementów:
Msza święta w intencji nauczycieli i uczniów (jeśli zgłoszą taką
potrzebę rodzice);
Zbiórka wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły
oraz rodziców na holu o ustalonej przez R.P. godzinie;
Wprowadzenie pocztu z flagą państwową (lub sztandarem
szkoły) i odśpiewanie hymnu państwowego;
Przemówienie dyrektora szkoły, a w nim: podsumowanie rocznej pracy dydaktyczno – wychowawczej i postanowienia
(uchwały) Rady Pedagogicznej, dotyczące klasyfikacji końcowej, omówienie wyników nauczania;
Wręczenie przez dyrektora szkoły nagród i wyróżnień uczniom,
którym takie nagrody przyznano, wręczenie dyplomów i podziękowań Rodzicom oraz innym przyjaciołom szkoły;
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Rota ślubowania absolwentów:
Opuszczając Szkołę Podstawową im. Stanisława Krupki w Lemanie, dziękujemy wszystkim nauczycielom za trud włożony w nasze wychowanie i wykształcenie.
Przyrzekamy:
· Godnie reprezentować imię swojej szkoły,
· Pracować nad doskonaleniem swojego charakteru,
· Dążyć do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności,
· W swoim w postępowaniu i działaniu kierować się zasadami przyjaźni,
uczciwości i szacunku dla godności człowieka.
Przyrzekam, że nauka, której podstawy zdobyłem w tej szkole, będzie służyła dobru Rzeczypospolitej Polskiej.
-

Wyprowadzenie pocztu z flagą państwową (lub sztandarem
szkoły);
Spotkanie z wychowawcami w klasach, rozdanie pozostałych
świadectw.

3. ŚLUBOWANIE KLASY I
Odbywa się zwykle w październiku i obejmuje następujące elementy:
-

Msza święta w intencji nauczycieli i uczniów (jeśli zgłoszą taką
potrzebę rodzice);
Zbiórka wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły
oraz rodziców na holu o ustalonej przez R.P. godzinie;
Wprowadzenie pocztu z flagą państwową (lub sztandarem
szkoły) i odśpiewanie hymnu państwowego;
Powitanie dzieci przez dyrektora szkoły, przemówienie;
Akt ślubowania pierwszoklasistów;

Odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy – uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych (lub wszyscy pierwszoklasiści) podchodzą do sztandaru. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do
góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma
palcami i powtarza za Dyrektorem Szkoły (lub wychowawcą klasy) rotę przysięgi.
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Rota przysięgi:
Ślubuję
zawsze dbać o imię swojej szkoły,
sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,
uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę,
swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
-

Pasowanie na ucznia;

Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.
Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który przyklęka na
jedno kolano, kładzie duży ołówek i mówi:
Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie.

Jednocześnie wręcza dyplom pasowania na ucznia oraz legitymację szkolną.
-

Wyprowadzenie pocztu z flagą państwową (lub sztandarem
szkoły);
Część artystyczna przygotowana przez pierwszoklasistów;
Wręczenie upominków przez klasy najstarsze w szkole;

IV. Dekoracja szkoły flagami państwowymi.
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
1.
2.
3.
4.

Dzień Edukacji Narodowej;
Dzień Patrona Szkoły;
Święta państwowe;
Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

V.

Kronika szkoły.

Od 1987 r. prowadzona jest w szkole kronika szkoły, która odnotowuje
najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia. Kronikę prowadzi wybrany członek
Rady Pedagogicznej.
Ceremoniał szkoły został opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 29.08.2008 r.

10

