
 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY  

 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Częstochowie 

 

Szkoła Podstawowa nr 51 im. M. Skłodowskiej - Curie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizowaniu ślubowania, 

przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją 

szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.  

 

Symbole szkoły  
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Częstochowie 

Szkoła Podstawowa nr 51 

posiada: 

 imię – M. Skłodowskiej -Curie; 

 ceremoniał szkolny;  

 sztandar;  

 

 

Sztandar szkolny 
 

1. Szkoła posiada własny sztandar, którego wygląd przedstawia opis:  

 Prawa strona: orzeł w koronie haftowany srebrną nicią  na biało - czerwonym tle. 

 Lewa strona: tarcza szkolna haftowana złotą nicią na czerwonym tle. W tarczy 

napis haftowany biały kolorem: Publiczna Szkoła Podstawowa 51 im. M. Curie – 

Skłodowskiej w Częstochowie. Po obu stronach  tarczy złote rozety gałązek  i 

dwie ważne daty z życia szkoły – 1925 r. (powstanie szkoły w Rząsawach) i 

1995r. (70 – lecie istnienia szkoły i ufundowanie sztandaru)  

 Sztandar obszyty złotymi frędzlami. 

 Drzewiec sztandaru zakończony metalową głowicą w formie orła w koronie. Na 
drzewcu umieszczone blaszki w kształcie tarczy herbowej z wygrawerowanymi 

nazwiskami sponsorów sztandaru.  

 W przypadku żałoby narodowej lub wewnętrznej w szkole, przypina się na 

drzewcu sztandaru od strony godła państwowego czarną wstęgę. 

  

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem 

sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i 

przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. 

2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. Insygnia 

pocztu sztandarowego znajdują się w gabinecie dyrektora. 

3. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w 

nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: 

chorąży i dwie uczennice asystujące. 



4. Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą obsadę pocztu 

w razie ich nieobecności. 

5. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez opiekuna pocztu 

sztandarowego oraz Samorząd Uczniowski za zgodą wychowawcy, nauczycieli, 

rodziców wybranych uczniów na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią 

zatwierdzone. 

6. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok. Po skończeniu kadencji nazwiska 

uczniów są wpisane do kroniki szkoły oraz publicznie są im wręczane pamiątkowe 

dyplomy. 

7. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

8. Insygnia pocztu sztandarowego: 

- biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w 

stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,  

- białe rękawiczki. 

9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń ciemny garnitur, uczennice 

białe bluzki i ciemne spódnice. 

10. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły 

 uroczyste rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego; 

 Święto Patrona; 

 uroczystości składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej; 

 uroczystości patriotyczne i religijne w których bierze udział społeczność 
Szkoły lub jego delegacja. 

11. Sztandarem wykonuje się następujące chwyty; 

 „Na ramię” 

 „Prezentuj” 

 „Do nogi” 

  

a. wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie 

drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45
o
 (w stosunku do ramienia) 

b. wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, sztandarowy podnosi 

sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą 

ręka chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawa i opuszcza prawą rękę na całej 

długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru w postawie 

zasadniczej. 



c. wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, 

sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt 

„Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność” 

d. salutowanie sztandarem 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 45
o
. Po czasie „salutowania” przenosi 

sztandar do postawy „Prezentuj”. 

12. 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. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu 

sztandarowego, który mówi:  

Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej nr 51 im. M. Skłodowskiej 

– Curie w Częstochowie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie nasza szkołę.   

Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:  

Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać 

jego obowiązki i być godnymi reprezentantami  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 

4, Szkoła Podstawowa nr 51 im. M. Skłodowskiej – Curie w Częstochowie.   

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje 

sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym 

następuje  przekazanie sztandaru.  

 

Uroczystości z udziałem sztandaru: 

 

Pasowanie na ucznia  
 

 Na uroczystym apelu z okazji ślubowania klasy pierwszej uczniowie składają ślubowanie.  

 

 Uczniowie klasy I stoją na baczność. Sztandar, który trzymają uczniowie z pocztu 

sztandarowego skierowany jest na ślubujących. Mali pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa 

palce prawej ręki w kierunku sztandaru i powtarzają za swoim wychowawcą rotę ślubowania.  

 

Rota ślubowania pierwszoklasistów:  

 

”Jestem małym Polakiem. Uczę się w szkole polskiej. Przyrzekam uczyć się tego, co dobre i 

piękne. Przyrzekam szanować wszystkich, którzy pracują po to, aby nam było dobrze. Chcę 

swą nauką i zachowaniem sprawić radość rodzicom i nauczycielom.” 

 

Dyrektor szkoły pasuje na ucznia, nakładając na prawe ramię ozdobny ołówek i równocześnie 

wypowiada słowa:  

„Pasuję cię na ucznia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie” i wręcza 

dyplom pasowania na ucznia.  

 



 

Pożegnanie absolwentów  
 

Na apelu kończącym rok szkolny następuje uroczyste przekazanie sztandaru 

przedstawicielom kl. V zgodnie z ceremoniałem przekazania opieki.  

Po przekazaniu sztandaru absolwenci składają ślubowanie.  

Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Sztandar trzymają uczniowie pocztu sztandarowego. 

Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za 

wychowawcą klasy słowa przyrzeczenia.  

 

 Rota ślubowania absolwentów:  

 

„My absolwenci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa  

nr 51 im. M. Skłodowskiej – Curie przyrzekamy dbać o honor naszej szkoły, w której 

zdobyliśmy wiedzę i wychowanie, a w przyszłości ofiarnie pracować dla dobra kraju. 

Przyrzekamy godnie reprezentować naszą szkołę, wzorową dyscypliną służyć ojczyźnie, 

wszystkimi umiejętnościami i wytrwałością godnie wypełniać obowiązki młodego obywatela 

Rzeczpospolitej Polskiej.”  

 

     Lub inny tekst roty ustalony przez wychowawcę klasy kończącej szkołę.  

 

 

Apele i uroczystości szkolne  

 

Przebieg apelu:  

1. Rozpoczęcie apelu 

Wprowadzenie poczty sztandarowego ( na apelach zwykłych sztandaru nie wprowadza 

się) , odśpiewanie hymnu: prowadzący apel (najczęściej przewodniczący Rady 

Samorządu Uczniowskiego) :  

Baczność ! Poczet sztandarowy wprowadzić!  

Członkowie pocztu sztandarowego ubrani są na galowo, mają białe rękawiczki, na 

ramieniu biało-czerwone szarfy.  

 

Do hymnu!  

 

Raport:  

 „Panie dyrektorze, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (imię i nazwisko) zgłasza 

uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4, Szkoła Podstawowa nr 51 gotowych do 

uroczystego apelu z okazji ………(nazwa święta lub uroczystości)” 

Spocznij!  

Powitanie zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, uczniów:  

Na dzisiejszym apelu przygotowanym z okazji ……… miło jest nam powitać przybyłych 

gości:  

 Panią ………  

 Pana ………  



 Nauczycieli,  

 Pracowników szkoły,  

 Rodziców,  

 Uczniów.  

2. Część oficjalna 

 Przemówienie dyrektora szkoły, ew. innych chętnych do zabrania głosu.  

3. Część artystyczna 

 Zaproszenie do obejrzenia części artystycznej.  

4. Zakończenie apelu 

 Podziękowanie osobom, które przygotowały apel i gościom za przybycie.  

 Wyprowadzenie sztandaru:  

Baczność! Poczet sztandarowy wystąp!  

Spocznij!  

Na tym zakończyliśmy naszą uroczystość ( apel), można się rozejść.  

5. W dniu, w którym w szkole odbywają się uroczyste apele, uczniowie zobowiązani są do 

noszenia stroju galowego: chłopcy białe koszule ciemne spodnie, natomiast dziewczynki 

białe bluzki i ciemne spódniczki.  

 

Dekoracja budynku szkolnego flagami państwowymi  
 

     Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 

 Święta państwowe  

 Wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Zofia Świstak 
  

 


