CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM FLAGI PAŃSTWOWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZENURZY
Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm
dotyczących zachowania się w czasie uroczystości szkolnych oraz stosunku społeczności
szkolnej do symboli narodowych i szkolnych. Ceremoniał nawiązuje do tradycji szkoły,
kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego.
1. W skład uroczystości tworzących ceremoniał szkolny wchodzą:
1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
2) ślubowanie klas pierwszych;
3) uroczyste zakończenie roku szkolnego;
4) obchody świąt narodowych, okolicznościowych, regionalnych;
2. Podczas uroczystości szkolnych uczniowie występują w strojach odświętnych
(uczniowie: biała koszula, ciemne długie spodnie, uczennice: biała bluzka, ciemna
spódnica).
3. Symbole narodowe:
1) Godło, flaga i hymn są symbolami naszego państwa, do których należy odnosić się
z należną czcią i szacunkiem. Symbole narodowe mają pierwszeństwo przed
każdym innym znakiem, np. znakami stowarzyszeń, miast, organizacji krajowych
i międzynarodowych.
2) Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną, stanowiącą odbicie i uzewnętrznienie
poczucia wspólnoty i odrębności narodowej. Wykonuje się go w czasie
uroczystości państwowych oraz świąt narodowych. Hymn powinien być śpiewany
przez wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Podczas wykonywania hymnu
obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie
nakrycia głowy /mężczyźni/.
3) Godło należy umieścić w salach lekcyjnych na ścianie na wprost wejścia, albo na
innej ścianie, w miejscu widocznym od wejścia.
4. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w :
1) święta państwowe;
2) wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe;
3) inne uroczystości wynikające z ceremoniału szkolnego;
4) podczas żałoby narodowej. Na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej
żadnego znaku, litery, słowa, liczby, czy jakiegokolwiek rysunku. W przypadku
żałoby narodowej przymocowuje się do drzewca flagi państwowej czarną wstęgę.
5. Poczet flagowy

1) Flagą państwową podczas uroczystości opiekuje się poczet flagowy.
Tworzą go:
a) chorąży – uczeń klasy szóstej, siódmej lub ósmej;
b) asysta – dwie uczennice klasy szóstej, siódmej lub ósmej;
6. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez
dyrektora spośród nauczycieli szkoły. Opiekun pocztu dba o właściwą celebrację flagi
państwowej i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza
nią.
7. Poczet flagowy oraz poczet rezerwowy wybierany jest z końcem każdego roku
szkolnego przez radę pedagogiczną spośród kandydatów – uczniów klasy szóstej,
siódmej, ósmej, którzy otrzymają świadectwo z wyróżnieniem i co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania. Ponieważ uczestnictwo w poczcie flagowym to najbardziej
honorowa funkcja w szkole, dlatego w jego składzie winni znaleźć się uczniowie
o nienagannej postawie i godni takiego szacunku.
8. Skład pocztu zatwierdza Rada Pedagogiczna podczas czerwcowego zebrania
klasyfikacyjnego. O wyborze uczniów do pocztów flagowego i rezerwowego zostają
powiadomieni ustnie ich rodzice przez wychowawcę klasy.
9. Na wniosek opiekuna pocztu, opiekuna samorządu uczniowskiego lub dyrektora
szkoły, decyzją Rady Pedagogicznej, członkowie pocztu flagowego mogą być
odwołani ze swej funkcji. W takim przypadku Rada Pedagogiczna dokonuje wyboru
uzupełniającego i zatwierdza ten wybór.
10. Przekazanie pocztu flagowego (pod warunkiem zmiany składu) odbywa się podczas
uroczystości zakończenia roku szkolnego.
11. Poczet flagowy występuje w strojach galowych (chorąży-ciemne spodnie, biała
koszula, asysta - białe bluzki i ciemne spódnice), białych rękawiczkach oraz szarfach
w barwach narodowych, założonych przez prawe ramię i wiązane pod lewym,
kolorem białym do góry.
12. Postawa pocztu flagowego i chwyty flagi
1) W trakcie uroczystości z udziałem pocztu flagowego ustala się następujące postawy
i chwyty:
Postawa

Opis chwytu flagi

„baczność”

Flaga oparta przy prawej nodze, podtrzymywana prawą ręką chorążego
powyżej pasa. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała

„spocznij”

Flaga trzymana przy prawej nodze jak w postawie „baczność”. Chorąży
i asysta w postawie „spocznij”

„na ramię”

Chorąży kładzie drzewiec prawą ręka (pomaga lewą) na prawe ramię
i trzyma pod kątem 45 stopni. Płat flagi powinien być oddalony od barku
przynajmniej na szerokość dłoni

„prezentuj”

Z postawy „baczność” chorąży unosi prawą ręką flagę do góry przy prawym
ramieniu, następnie lewą ręką chwyta drzewce flagi tuż pod prawą, po czym
chorąży wysuwa lewą nogę w przód na odległość jednej stopy

i pochyla

flagę w przód do 45 stopni. Po zakończeniu flaga wraca do postawy
„baczność”, a potem „spocznij”
„salutowanie

w Wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot w prawo skos

miejscu”

z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy
i pochyla flagę w przód do 45 stopni. Po zakończeniu np. hymnu,
przechodzi do postawy „prezentuj” i „spocznij”.

2) Komendy dla pocztu flagowego podczas uroczystości szkolnych i rocznicowych:
a) wejście pocztu flagowego
Lp.

Komendy i ich
kolejność

Opis zachowania się
uczestników po
komendzie

Poczet
flagowy

Flaga

1.

Proszę o powstanie

Powstają przed wejściem
pocztu flagowego

Przygotowanie
do wejścia

Postawa „na
ramię”

2.

„baczność”, flagę
państwową wprowadzić

W postawie „zasadniczej”

- wprowadzenie, - „na ramię
w marszu”
- zajęcie
ustalonego
- prezentuj
miejsca

3.

„do hymnu”

„w postawie zasadniczej”

„postawa
zasadnicza”

„salutowanie
w miejscu”

4.

„po hymnie”

„w postawie spocznij”

„spocznij”

„prezentuj”,
„spocznij”

b) wyjście pocztu flagowego
Lp.

Komendy i ich
kolejność

Opis zachowania
uczestników
komendzie

1.

Proszę o powstanie

2.

„baczność”, flagę
państwową wyprowadzić

3.

„spocznij”

się
po

Poczet
flagowy

Flaga

Powstają przed wyjściem
pocztu flagowego

„spocznij”

Postawa „na
ramię”

W postawie „zasadniczej”

- postawa
„zasadnicza”

- postawa
„zasadnicza”

- wyjście pocztu

- „na ramię
w marszu”

Uczestnicy siadają

c) ceremoniał ślubowania klas pierwszych
L.p.

1.
2.

Komendy

Flaga

Proszę wstać

Opis
sytuacyjny Poczet flagowy
zachowania
się
uczestników
Uczestnicy wstają

„ baczność” flagę
wprowadzić

Uczestnicy w postawie
zasadniczej

-postawa
"na ramię
w marszu"

-wprowadzenie
pocztu flagowego,
- zatrzymanie
na ustalonym
miejscu

3.

4.

5.

6.

"do ślubowania"

Uczestnicy w postawie
"zasadniczej" ślubujący
podnoszą prawą rękę
do ślubowania

Postawa
"zasadnicza"

-postawa
zasadnicza
-postawa
"prezentuj"
-postawa
"salutowanie
w miejscu"

(palce na wysokości
oczu)
Uczestnicy "spocznij"
ślubujący opuszczają
rękę

Postawa "spocznij"

"baczność"- flagę
państwową
wyprowadzić

Uczestnicy postawa
"zasadnicza"

-postawa
"zasadnicza"
postawa zasadnicza - postawa
"na ramię
w marszu"
wyprowadzenie
flagi

spocznij

Uczestnicy siadają

"po ślubowaniu"

-postawa
"prezentuj"

