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CEREMONIAŁ  SZKOLNY  

W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W 

LUTUTOWIE 

Załącznik nr 3 do Statutu 

I. Wytyczne w sprawie ceremoniału szkolnego 

 Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją 

szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. 

 II.  Zasady postępowania ze Sztandarem 

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu - Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. 

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi, 

a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, 

właściwych postaw jego poszanowania. 

3. Sztandar jest przechowywany w gablocie w budynku głównym Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego. W tej samej gablocie znajdują się insygnia 

pocztu sztandarowego. 

4. Insygniami Sztandaru są: 

a) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone 

kolorem białym  w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

b) białe rękawiczki. 

III. Sztandar szkoły 

1. Płatem Sztandaru jest tkanina o wymiarach 100 cm x 100 cm barwy zielonej 

po stronie głównej, a barwy biało-czerwonej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata 

jest przymocowany do drzewca. Boki płata z wyjątkiem boku przytwierdzonego 

do drzewca są obszyte złotą frędzlą. 

2.  Na stronie głównej sztandaru znajduje się wizerunek wieńca dożynkowego. Nad 

wieńcem biegnie napis Zespół Szkół Rolniczych, pod godłem napisy:  

im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie 
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3.  Na stronie odwrotnej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego na tarczy 

herbowej koloru czerwonego na tle flagi państwowej. Orzeł haftowany jest 

srebrnym szychem a korona, dziób i szpony są haftowane złotym szychem.  

4. Głowica sztandaru, wykonana z metalu w kolorze srebra, składa się z godła 

Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest 

na podstawie w formie prostopadłościanu oraz tulei mocującej głowicę 

do drzewca.  

5. Drzewce sztandaru o średnicy 4 cm i długości 290 cm jest wykonane z drewna 

toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone z tuleją  z metalu w kolorze 

srebra.  

IV.     Poczet sztandarowy 

1. W szkole są dwa stałe składy pocztów sztandarowych. Skład pocztów 

sztandarowych powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce 

i o nienagannej postawie. Skład tworzą chorąży (uczeń ) i asysta (dwie uczennice). 

2. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez Zarząd 

Samorządu Uczniowskiego i zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły. 

3. Kadencja pocztu trwa jeden rok szkolny, ale na wniosek opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego może być przedłużona. 

4. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

5. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie w strój galowy. 

a) Uczeń - chorąży -  garnitur, ewentualnie ciemne spodnie, biała koszula, 

b) Uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice ewentualnie  ciemne spodnie. 

V.    Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

a)      Rozpoczęcie roku szkolnego 

b) Dożynki szkolne 

c) Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

d) Uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości 

e)  Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 

f) Zakończenie roku szkolnego 
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VI.    Postępowanie pocztu podczas oficjalnych uroczystości 

1. Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę: 

„Baczność”, po której wszyscy obecni wstają i przyjmują postawę zasadniczą. 

 „Poczet sztandarowy – sztandar szkoły wprowadzić” - Poczet wchodzi do sali 

gimnastycznej i zajmuje wskazane miejsce. Podczas przemarszu dopuszcza się oparcie 

sztandaru na ramieniu.  

Po wprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje komendę: „Do hymnu” - zostaje 

odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy. W trakcie hymnu sztandar jest 

pochylony pod kątem 45 stopni. Po odśpiewaniu (wysłuchaniu) hymnu prowadzący 

podaje kolejną komendę: „Po hymnie” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę 

swobodną. Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: Baczność - 

wszyscy obecni wstają. „Poczet sztandarowy – sztandar szkoły wyprowadzić” - 

poczet opuszcza salę. 

2. W czasie uroczystości kościelnych podczas wprowadzania sztandaru wszyscy 

wstają. Poczet przechodzi przez kościół trzymając sztandar pod kątem 450 do przodu  

i staje po prawej lub po lewej stronie, w wyznaczonym miejscu, podnosząc sztandar 

do pionu. W czasie uroczystości o charakterze religijnym członkowie pocztu nie 

klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc 

cały czas w pozycji „baczność” lub „spocznij” 

3. Pochylenie sztandaru do przodu w pozycji "baczność" następuje w sytuacjach:  

a) podczas podniesienia Hostii, w czasie Przemienienia, przed Komunią Świętą 

oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawianiu 

Najświętszego Sakramentu, 

b)  podczas opuszczania trumny do grobu, 

c)  podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

d)  podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje, 

na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez przemawiającą osobę. 

4. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego 

a) postawa  „zasadnicza”  - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej 

nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na 

wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej. 

b) Postawa ,,spocznij’’ sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie 

,,zasadnicze’’. Chorąży i asysta w postawie  ,,spocznij’’. 
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c) Postawa ,,na ramię’’ - 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. 

d) postawa ,,prezentuj’’  z postawy ,,zasadniczej’’ chorąży podnosi sztandar 

prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na 

wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod 

prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część 

drzewca. Asysta w postawie ,,zasadnicze’’. 

e) salutowanie sztandaru w miejscu - 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 do przodu pod kątem 45°. 

Po czasie ,,salutowani’’  przenosi sztandar do postawy  ,,prezentuj’’. 

f) salutowanie sztandarem w marszu - z położenia ,,na ramię’’ w taki sam sposób 

jak przy salutowaniu w miejscu.  

 

 VII. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem 

 

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w trakcie uroczystości 

zakończenia szkoły przez klasy maturalne. Prowadzący uroczystość podaje 

komendę: ,,Poczet sztandarowy do przekazania sztandaru wystąp’’- poczet 

ustępujący udaje się na miejsce uprzednio wskazane do ceremonii przekazania. 

Naprzeciw nich ustawia się nowy poczet. Członkowie pocztu ustępującego mówią: 

Przekazujemy Wam sztandar - symbol Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Lututowie, dbajcie o jego honor, otaczajcie czcią i godnością, 

strzeżcie jak źrenicy oka. Członkowie nowego pocztu odpowiadają: „Przyjmujemy 

od Was sztandar – symbol Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego    

w Lututowie i obiecujemy: dbać o jego honor, otaczać czcią i godnością, strzec jak 

źrenicy oka”, po czym przyklękają i całują róg sztandaru. Potem członkowie 

ustępującego pocztu przekazują insygnia, a chorąży – sztandar. Prowadzący podaje 

komendę: „Po przekazaniu sztandaru wstąp” – poczet ustępujący schodzi ze 

sceny, a nowy poczet udaje się na miejsce wskazane dla sztandaru. 
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VIII. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych 

1. Ceremonia ślubowania klas pierwszych odbywa się podczas uroczystego 

rozpoczęcia roku szkolnego. Prowadzący podaje komendę: „Do ślubowania 

wystąp” Poczet sztandarowy udaje się na miejsce wskazane do przeprowadzenia 

ślubowania. Prostopadle do członków pocztu ustawiają się przedstawiciele 

uczniów klas pierwszych (dwie uczennice i dwóch uczniów – naprzemiennie). 

Wszyscy obecni przyjmują postawę zasadniczą. Każdy pierwszoklasista trzyma 

uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do 

salutowania dwoma palcami i w trakcie czytania przez lektora roty ślubowania  

w odpowiednim miejscu mówi słowo „Ślubuję”. Po odczytanej rocie ślubowania 

przedstawiciele klas pierwszych przyklękając na prawe kolano całują róg płata 

sztandaru. Następnie prowadzący podaje komendę: „Po ślubowaniu, wstąp”.  

Poczet sztandarowy i przedstawiciele klas pierwszych wracają na miejsce 

i po komendzie: „Spocznij” zajmują postawę swobodną. 

2. Rota ślubowania klas pierwszych: 

Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz tradycji 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, ślubuję uroczyście: 

a) Zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności;  

b) Przygotowywać się do dalszej nauki i pracy 

c) Dbać o dobre imię szkoły 

d) Darzyć szacunkiem grono pedagogiczne oraz niepedagogicznych 

pracowników szkoły  

e) Dbać o godność ucznia i przestrzegać zasad koleżeńskich 

f) Przestrzegać przepisów obowiązujących w szkole 

g) Szanować mienie prywatne i państwowe 

IX.  Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły. 

                 Sztandar szkoły może brać udział: 

a) w uroczystościach o charakterze państwowym, organizowanych przez 

administrację samorządową i państwową  

b) w uroczystościach religijnych 

c) uroczystościach pogrzebowych: 
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 uczniów szkoły 

 czynnych i emerytowanych pracowników szkoły 

 nauczycieli z terenu gminy Lututów 

 osób związanych z organem prowadzącym szkołę 

 osób zasłużonych dla szkoły  

X.  Dekoracja budynków szkoły flagami państwowymi: 

1. Budynki szkoły dekorowane są flagami państwowymi z okazji następujących 

świąt i uroczystości: 

a) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 

b) święta państwowe 

c) Dzień Edukacji Narodowej 

2. W dniach żałoby flagi zostają przepasane kirem i opuszczone do połowy 

masztu. 

Ważny od dnia  01.09.2019 

 

 


