CEREMONIAŁ SZKOLNY

Szkoły Podstawowej nr 13
im. Stefana Rowińskiego
w Ostrowie Wielkopolskim
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WSTĘP

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dn. 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 kultury 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.”
Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości
szkolnych z udziałem sztandaru szkoły; to również zbiór zasad zachowania się młodzieży
w trakcie uroczystości szkolnych.

SYMBOLE SZKOŁY

Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:
a) sztandar szkoły
b) hymn szkoły
c) godło szkoły (logo)
I. Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest koloru granatowego. Na tym tle umieszczone
jest godło państwowe. Godłem jest orzeł biały, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem,
zwróconym w prawo. Godło otacza napis: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM. W środku pod godłem umieszczony jest napis IMIENIA STEFANA
ROWIŃSKIEGO z dużymi ozdobnymi literami S i R. Awers jest koloru brązowego. Na środku
umieszczono twarz patrona szkoły Stefana Rowińskiego. Nad twarzą widnieją daty 1875-1943
oznaczające okres życia patrona. Wizerunek Stefana Rowińskiego otoczony jest wieńcem
laurowym, w który wpleciona jest biało-czerwona wstęga symbolizująca flagę Polski. W dolnej
części wieńca umieszczone jest godło Ostrowa: niebieskie jabłko królewskie z krzyżem
i skrzyżowanymi kluczami na czerwonym tle. Sztandar ma wymiary 90 na 90 cm i obszyty jest
złotymi frędzlami, drzewce o wysokości 2 metrów 50 centymetrów zakończone jest okuciem
z metalowym orłem. Wygląd sztandaru nawiązuje do lokalnej tradycji patriotycznej, z którą wiąże
się postać Stefana Rowińskiego – działacza niepodległościowego oraz pierwszego burmistrza
Ostrowa Wielkopolskiego. Szkoła posiada sztandar od 1995 roku. Sztandar dla społeczności
szkolnej ma znaczenie symboliczne – to znak Polski, ale i naszej Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła
i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć.
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II. Hymn szkoły
1. Serce dla swego oddać miasta i uczyć się jak kochać ludzi.
Wierzyć, że szczęśliwa „trzynastka” nadzieję w sercach naszych wzbudzi
refren I być dumnym, że brać można wzór z księgarza ostrowskiego
dziś Patrona naszej szkoły Stefana Rowińskiego.
2. Nie szczędzić trudu dla nauki o ptakach, górach, Mieszku, Chrobrym
i czytać tylko „białe kruki” być swojej szkoły duchem dobrym
refren I być dumnym, że brać można wzór z księgarza ostrowskiego
dziś Patrona naszej szkoły Stefana Rowińskiego.
III. Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Logo to biała tarcza z zielonym
obramowaniem. W środku tarczy umieszczony jest napis Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana
Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Nad nazwą szkoły znajduje się symboliczny obraz
uczniowskiego biretu w kolorze niebieskim z żółtym pomponem. Nad biretem umieszczony jest
napis TAKĄ SZKOŁĘ DA SIĘ LUBIĆ.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:
a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
b) ukończenie szkoły podstawowej przez uczniów klas VIII
c) ślubowanie klas I
d) inne uroczystości ogólnopolskie odbywające się z udziałem sztandaru szkoły:
- 1 września – rocznica wybuchu II Wojny Światowej
- 17 września – rocznica agresji sowieckiej na Polskę
- 11 listopada – Święto Niepodległości
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- 23 stycznia – wyzwolenie Ostrowa Wielkopolskiego
- 3 maja – uchwalenie Konstytucji 3 maja
W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania
komend. Podczas wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół,
trzymając sztandar pod kątem 45o do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem
do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.
W trakcie Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie
przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stoją cały czas w pozycji
„baczność” lub „spocznij.”

POCZET SZTANDAROWY
Poczet sztandarowy w szkole.
Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrane spośród uczniów
zaproponowanych przez wychowawcę najstarszej klasy. Jeżeli wybrane osoby nie mogą
pełnić swoich funkcji, wychowawca wskazuje poczet zastępczy.
Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie
innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych. W przypadku,
gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub podczas żałoby
narodowej, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
Sposób dekorowania sztandaru kirem:
Wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej,
czerwonej materii flagi. Szerokość kiru nie jest określona. Na sztandarze wstążkę kiru
przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.
Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:
Uczeń - garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie
Uczennice - biała bluzka i ciemne spódnice tej samej długości, czarne obuwie
Insygnia pocztu sztandarowego:
▪

biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę
kołnierza, spięte na lewym biodrze,
▪ białe rękawiczki
Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie zastępcy dyrektora szkoły.
Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun Samorządu Uczniowskiego lub
inny wyznaczony do tego zadania nauczyciel.
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Opis zachowania pocztu sztandarowego w trakcie oficjalnych uroczystości:
W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące postawy
i chwyty:
Postawy

Opis chwytu

„zasadnicza”

Sztandar oparty przy prawej nodze chorążego. Drzewce przytrzymywane
są prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do
ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała

„spocznij”

Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”.
Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

„na ramię”

Chorąży opiera drzewce o prawe ramię i trzyma go pod kątem 45o.

„prezentuj”

Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do
położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na
wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod
prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca.
Wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot w prawo skos z
równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy
i pochyla sztandar w przód do 45o. Po zakończeniu danej części
uroczystości przechodzi do postawy „prezentuj” i „spocznij”.

Salutowanie w
miejscu

Salutowanie w
marszu

Z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu
w miejscu. Komendy „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność” –
bierze sztandar na ramię.

Wprowadzenie i wyprowadzenie pocztu sztandarowego.
Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę:
„Baczność”
„Poczet sztandarowy sztandar wprowadzić”- uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę
zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. W sytuacji, gdy droga
przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w
środku. Podczas przemarszu wszyscy stoją, a sztandar jest pochylony pod kątem 45o. Poczet
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 państwowego” – uczniowie śpiewają hymn państwowy, w tym czasie sztandar jest
pochylony pod kątem 45o.
Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje następną komendę:
„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.
Podczas uroczystości przewiduje się również odśpiewanie hymnu szkoły.
Prowadzący podaje komendę:
„Do hymnu szkoły” - uczniowie śpiewają hymn szkoły, w tym czasie sztandar jest pochylony pod
kątem 45o.
Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę:
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„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.
Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę:
„Poczet sztandarowy sztandar wyprowadzić” – zachowanie uczniów i czynności pocztu są
analogiczne do sytuacji wprowadzania sztandaru do sali.
Ceremoniał przekazania sztandaru.
Lp.

1.

2.

3.

Komendy

„baczność”

Opis zachowania
się uczestników po
komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

postawa

postawa

"baczność"

"baczność"
-postawa
"zasadnicza"

uczestnicy wstają

poczet
sztandarowy
do przekazania
sztandaru
wystąp
(nowy skład
pocztu)

uczestnicy postawa
"zasadnicza" nowy
skład pocztu
występuje i ustawia
się
z przodu
sztandaru

postawa
"zasadnicza"

proszę o
przekazanie
sztandaru

uczestnicy postawa
"zasadnicza"

- nowy poczet w
kolejności uczennica,
uczeń, uczennica
wykonuje krok do
przodu przyklękając
na prawe kolano
całuje rąbek sztandaru

- postawa "prezentuj"

- dotychczasowa
asysta przekazuje
insygnia

- salutowanie
w miejscu

postawa
"spocznij"
- chorąży podaje
sztandar jednej
dziewczynce
z asysty,
- przekazuje szarfę
potem rękawiczki
nowemu chorążemu,
następnie odbiera
sztandar, przekazuje
go nowemu
chorążemu mówiąc:
„Oddajemy
pod
Waszą opiekę nasz
sztandar szkolny.
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Nowy poczet postawa
zasadnicza
Ustępujący poczet
w kolejności
uczennica, uczeń,
uczennica wykonuje
krok do przodu
przyklękając
na
prawe kolano całuje
rąbek sztandaru

Szanujcie go,
otaczajcie czcią i
chrońcie go.”
Nowy chorąży
odpowiada:
„Przyjmując
od Was sztandar
przyrzekamy, że
zawsze
i wszędzie będziemy
bronić honoru
naszego sztandaru.”
- salutowanie
w
miejscu

- „prezentuj”
- „spocznij”
4.

5.

"baczność"
„poczet
sztandarowy
sztandar
wyprowadzić”

postawa
"zasadnicza"

spocznij

uczestnicy siadają

postawa "zasadnicza"
wyprowadzenie
sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza"

postawa
"na ramię
w marszu"

Obok symboli szkoły należnym szacunkiem i czcią otaczane są także symbole państwowe:
godło i flaga.
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