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CEREMONIAŁ  

Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II  

w Siedlcach 

Wstęp 

 Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach, opracowany został 

zgodnie z zapisem znajdującym się w preambule do Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo 

oświatowe:  

 „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur 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.” 

oraz Art. 5 ustawy: 

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską 

z poszanowaniem godności osobistej ucznia”. 

I. Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości 

szkolnych z udziałem sztandaru szkoły, zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie 

uroczystości szkolnych, a także przedstawienie symboli państwowych i szkolnych oraz 

sposobów ich eksponowania i zachowania się wobec nich. 

II. Symbole narodowe. Godło, flaga, hymn są symbolami państwa, do których należy się odnosić 

z należną czcią i szacunkiem. Symbole stanowią nierozerwalną część tradycji Polski i Polaków. 

Poszanowanie dla nich to zewnętrzna oznaka patriotyzmu i poświęcenia Ojczyźnie. Otaczanie 

symboli państwowych czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego Polaka, dlatego 

należy reagować na wszelkie przejawy braku czci i szacunku. 

1. Godło umieszczone jest w pomieszczeniach szkolnych, przeznaczonych do pracy i nauki. 

2. Flagę państwową  umieszcza się na maszcie w związku z: 

1) obchodami świąt narodowych: 

a) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 

b) 3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

2) uroczystościami nawiązującymi do ważnych wydarzeń w państwie: 
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a) 1 maja – Święto Pracy, 

b) 2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, 

c) 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, 

d) 1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę, 

3) dniami żałoby narodowej. 

W dniach żałoby narodowej flagę opuszcza się do połowy masztu i umieszcza na niej 

kir (jest to wstążka czarnego koloru, która zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy  

w połowie szerokości dolnej, czerwonej części flagi). 

3. Hymn państwowy - „Mazurek Dąbrowskiego”. Podczas wykonywania hymnu 

państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie 

nakrycia głowy przez mężczyzn. Hymn państwowy wykonywany jest podczas 

uroczystości z okazji świąt narodowych oraz rozpoczęcia roku szkolnego. 

III. Patron szkoły. Patronem Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach jest św. Jan Paweł II. 

IV. Symbole szkoły 

1. Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować na dyplomach, 

podziękowaniach, listach gratulacyjnych, oficjalnych pismach urzędowych szkoły. 

 

2. Sztandar szkoły składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Prawa 

strona jest koloru czerwonego, a na tym tle umieszczone jest godło Polski. Na lewej stronie 

płatu na białym tle znajduje się herb Patrona szkoły św. Jana Pawła II, a wokół niego  napis: 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II. Pod herbem jest napis: Siedlce 1997  

(rok nadania szkole imienia). Sztandar szkoły przechowywany jest w zamkniętej oszklonej 

gablocie. Insygnia pocztu oraz strój pocztu sztandarowego przechowywane są w szafie. 

3. Biało-żółta flaga – prostokątny płat tkaniny z równolegle umieszczonymi kolorami: białym 

i żółtym. Flagę biało-żółtą wywiesza się: 

1) 2 kwietnia – rocznica śmierci św. Jana Pawła II 

2) 24 kwietnia – rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II 

3) 18 maja – Święto Szkoły 

4) w październiku w Dzień Papieski 

5) 22 października – liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II 
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4. Hymn szkoły. Słowa i muzyka: Małgorzata Woźnica 

I. Przed nami dni pełne wiary 

w piękny słoneczny czas. 

Klucz wiedzy otworzy nam bramy, 

poznamy cały świat. 

Ref. Nie bójmy się patrzeć w przyszłość, 

nie bójmy się trudów i trosk. 

Wtedy uda się wszystko, 

w naszych rękach nasz los. 

II. Do ludzi się śmiejmy, do świata. 

Walczmy z przemocą i złem. 

Postawmy poprzeczkę wysoko, 

odnajdźmy życia sens. 

Ref. Nie bójmy się … 

Hymn szkoły wykonywany jest podczas ważnych uroczystości szkolnych: 

1) Dzień Edukacji Narodowej, 

2) ślubowanie klas pierwszych, 

3) Święto Szkoły, 

4) zakończenie roku szkolnego. 

V. Poczet sztandarowy 

1. Sztandar szkoły uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz 

pozaszkolnych na zaproszenie instytucji, organizacji i innych szkół. 

2. Dyrektor powołuje zespół nauczycieli do opieki nad pocztem sztandarowym. Kadencja  

w zespole trwa do czasu odwołania. 

3. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie wyróżniający się w nauce i wzorowym 

zachowaniu. 

4. Skład osobowy pocztu sztandarowego:  

chorąży – uczeń klasy najwyższej programowo,  

asysta – dwie uczennice klasy najwyższej programowo,  

gwardziści – dwóch uczniów klasy najwyższej programowo (biorą udział  

w uroczystościach w Święto Szkoły oraz w uroczystościach miejskich organizowanych 

dla uczczenia św. Jana Pawła II). 



4 

5. Skład pocztu sztandarowego ustala nauczyciel – przewodniczący zespołu do opieki nad 

pocztem sztandarowym, w porozumieniu z wychowawcami klas, uczniami oraz ich 

rodzicami. Oprócz składu zasadniczego wybierane są składy rezerwowe. Skład pocztu 

opiniuje Rada Pedagogiczna. 

6. Kadencja pocztu trwa jeden rok, począwszy od przekazania sztandaru w czasie 

uroczystości zakończenia roku szkolnego najstarszych klas. 

7. Decyzją nauczyciela – przewodniczącego zespołu do opieki nad pocztem sztandarowym 

uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy 

dokonać wyboru uzupełniającego. 

8. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

1) biało – czerwone szarfy zakładane przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 

w stronę kołnierza, związane na lewym biodrze, 

2) białe rękawiczki. 

9. Chorąży i asysta powinni być ubrani w strój galowy: uczeń – czarne lub granatowe spodnie 

i biała koszula, uczennice - białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice. Chorąży i asysta 

zakładają również specjalny strój: granatowe peleryny obszyte żółtą lamówką  

z identyfikatorem szkoły i granatowe berety. Strój gwardzistów to mundur galowy  

w kolorze żółto – niebiesko – czerwonym, ozdobiony białym kołnierzem i białymi 

mankietami, beret w kolorze niebieskim zakończony czerwonym pomponem, halabarda. 

10. Sztandar jest przepasany czarnym kirem w przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy 

w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszona jest żałoba narodowa. Sposób 

przepasania sztandaru kirem jest następujący: wstążkę koloru czarnego umieszcza się  

w górnej części jego zamocowania na drzewcu. 

11. Nauczyciel - przewodniczący zespołu do opieki nad pocztem sztandarowym jest 

jednocześnie opiekunem ceremoniału szkolnego i dba o zgodny z ceremoniałem przebieg 

uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami. 

VI. Postawy pocztu sztandarowego i sztandaru. 

l. „Zasadnicza” – chorąży i asysta są w postawie na baczność, chorąży trzyma sztandar  

w pozycji pionowej, sztandar stoi na podłodze. Postawa przyjmowana w czasie salutowania 

i prezentowania sztandaru.  

2. „Prezentuj” – chorąży unosi sztandar pionowo do góry. Postawa przyjmowana jest tuż 

przed wprowadzeniem, odprowadzaniem i występowaniem sztandaru.  

3. „Salutuj” - chorąży pochyla sztandar przed sobą pod kątem ok. 45 stopni. Sztandar znajduje 

się w tej postawie w czasie śpiewania hymnu, składania ślubowania, w czasie Mszy Świętej 
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podczas podniesienia Ciała i Krwi Pańskiej w czasie Przemienienia, przed Komunią Świętą 

oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji w czasie błogosławieństwa 

Najświętszym Sakramentem, podczas opuszczania trumny do grobu, podczas ogłoszenia 

minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, odczytywania apelu poległych, oddawania 

salwy honorowej, na każde polecenie wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.  

4. „Na ramię” - w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorążego pod 

kątem ok. 45 stopni.  

5. „Spocznij” - chorąży i asysta są w postawie spocznij. 

VII. Uroczystości związane z udziałem pocztu sztandarowego szkoły 

1. Uroczystości szkolne: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) ślubowanie klas pierwszych, 

3) Dzień Edukacji Narodowej, 

4) Narodowe Święto Niepodległości, 

5) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

6) Święto Szkoły, 

7) zakończenie roku szkolnego. 

2. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych: 

1) Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, 

2) rocznica napaści sowieckiej na Polskę, 

3) Dzień Papieski, 

4) Narodowe Święto Niepodległości, 

5) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

6) Msza Święta z okazji Święta Szkoły, 

7) Msza Święta z okazji zakończenia roku szkolnego, 

8) Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, 

9) Diecezjalne Zjazdy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

10) pogrzeb pracownika lub ucznia szkoły, 

11) na zaproszenie instytucji, organizacji, innych szkół. 

W dniach obchodów uroczystości szkolnych i państwowych uczniów obowiązuje strój galowy. 
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VIII. Zasady zachowania pocztu sztandarowego i uczniów podczas uroczystości. 

1. Akademie szkolne. Wprowadzenie sztandaru: osoba prowadząca uroczystość podaje 

komendę:  

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

Następnie podaje komendę:  

„Sztandar Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach wprowadzić.” 

Poczet sztandarowy wprowadza sztandar do sali i idzie w kierunku wyznaczonego 

miejsca. Chorąży może trzymać sztandar przed sobą lub na ramieniu, idzie w środku  

a za nim i przed nim idzie asysta. Poczet zajmuje wyznaczone miejsce przodem do 

zgromadzenia, chorąży podnosi sztandar do pionu. Następnie prowadzący podaje 

komendę:  

„Do hymnu państwowego” lub „Do hymnu szkoły”. Uczestnicy uroczystości śpiewają 

hymn, w tym czasie sztandar przyjmuje postawę „salutuj”. Po odśpiewaniu hymnu pada 

komenda:  

„Po hymnie”. Uczestnicy przyjmują postawę swobodną.  

Odprowadzenie sztandaru: prowadzący podaje komendę:  

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

Następnie podaje komendę:  

„Sztandar  Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach odprowadzić.” 

Poczet wychodzi z sali według zasad podanych przy wprowadzaniu sztandaru.  

Po wyjściu pocztu, prowadzący uroczystość podaje komendę:  

„Spocznij”. Uczestnicy uroczystości przyjmują pozycję swobodną i mogą usiąść. 

2. Uroczystości pozaszkolne: udział w Mszach Świętych, przemarszach, uroczystościach 

przy pomnikach i tablicach pamiątkowych. Zachowanie się pocztu sztandarowego 

uzależnione jest od decyzji organizatorów uroczystości. W czasie Mszy Świętej 

członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują sobie znaku pokoju, stoją  

w pozycji „baczność” lub „spocznij”. 

IX. Ślubowanie uczniów klas pierwszych i absolwentów. Ślubowanie klas pierwszych odbywa 

się w czasie specjalnie przygotowanej uroczystości, a absolwentów w czasie akademii z okazji 

zakończenia roku szkolnego. W czasie przejścia sztandaru i składania ślubowania przez 

uczniów wszyscy uczestnicy uroczystości przyjmują postawę na baczność. Prowadzący podaje 

komendę:  

„Poczet sztandarowy do ślubowania wystąp”. Poczet sztandarowy zajmuje wyznaczone 

miejsce i przyjmuje pozycję „salutowania”. Następnie pada komenda:  
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„Przedstawiciele klas pierwszych (ósmych) do ślubowania wystąp.” Wyznaczeni 

uczniowie podchodzą do sztandaru i ustawiają się po obu jego stronach. Prowadzący podaje 

kolejną komendę:  

„Do ślubowania.” Wszyscy uczniowie klas pierwszych (ósmych) podnoszą na wysokość 

oczu prawą rękę i wyciągają dwa palce w kierunku sztandaru. 

Następuje odczytanie roty ślubowania.  

W czasie ślubowania klas pierwszych wychowawczynie klas czytają poszczególne części 

przysięgi, a uczniowie po każdej części powtarzają słowo „ślubujemy”. 

Rota ślubowania klas pierwszych: 

Wy, uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach, 

ślubujecie: 

Być dobrym uczniem i dobrym Polakiem. 

UCZNIOWIE: ŚLUBUJEMY. 

Dbać o honor i dobre imię szkoły. 

UCZNIOWIE: ŚLUBUJEMY. 

Rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i nieustannie pracować nad wzbogaceniem swojej 

wiedzy. 

UCZNIOWIE: ŚLUBUJEMY. 

Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły. 

UCZNIOWIE: ŚLUBUJEMY. 

Dbać o piękno mowy ojczystej. 

UCZNIOWIE: ŚLUBUJEMY. 

Postępować zgodnie z nauką Patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II. 

UCZNIOWIE: ŚLUBUJEMY. 

W czasie ślubowania klas ósmych przedstawiciel klas ósmych czyta kolejne fragmenty 

roty ślubowania, po każdym z nich wszyscy uczniowie powtarzają słowo „ślubujemy”. 

Rota ślubowania klas ósmych: 

Ślubujemy, że my absolwenci Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach 

będziemy godnie reprezentować nasza szkołę i jej Patrona w każdym miejscu, w jakim się 

znajdziemy. 

UCZNIOWIE: ŚLUBUJEMY. 

Ślubujemy dobrą, sumienną nauką i wzorowa postawą dawać przykład nowym koleżankom 

i kolegom. 
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UCZNIOWIE: ŚLUBUJEMY. 

Ślubujemy w dalszym ciągu rozwijać pozytywne cechy charakteru, które kształtowali w nas 

nasi wychowawcy i nauczyciele. 

UCZNIOWIE: ŚLUBUJEMY. 

Ślubujemy bronić honoru Polaka, być gorącym patriotą, aby w przyszłości wzbogacać dorobek 

pokoleń Rzeczpospolitej Polskiej. 

UCZNIOWIE: ŚLUBUJEMY. 

 Po zakończeniu ślubowania pada komenda: 

„Po ślubowaniu.” Uczniowie opuszczają ręce. Poczet przyjmuje postawę zasadniczą. 

Następnie prowadzący podaje komendę: 

„Wstąp”. Poczet sztandarowy i wyznaczeni uczniowie wracają na swoje miejsca. Pozostali 

uczestnicy uroczystości pozostają w postawie na baczność. Kolejna komenda: 

„Spocznij.” Uczestnicy przyjmują swobodną postawę, mogą usiąść. 

X. Przekazanie sztandaru uczniom klas młodszych.  Przekazanie sztandaru odbywa się 

podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.  

Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę: 

„Baczność”. Wszyscy uczestnicy uroczystości wstają i przyjmują pozycję na baczność. 

Następnie podaje komendę: 

„Poczty sztandarowe do przekazania wystąp”. Aktualny poczet sztandarowy oraz nawy 

skład pocztu występują i zajmują wyznaczone miejsce naprzeciwko siebie. Następnie zabiera 

głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: 

„Przekazujemy wam sztandar szkoły, strzeżcie go jak źrenicy oka i godnie reprezentujcie naszą 

szkołę”. Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: „Przyjmujemy od was sztandar. 

Obiecujemy, że będziemy go czcić i szanować, sumiennie wypełniać swoje obowiązki oraz 

godnie reprezentować szkołę.” 

Po tych słowach chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe 

kolano, całuje róg sztandaru. Następnie przejmuje sztandar od dotychczasowego chorążego. 

Po przekazaniu sztandaru następuje komenda: 

„Po przekazaniu sztandaru. Wstąp.” Dotychczasowy skład pocztu sztandarowego dołącza 

do pozostałych uczniów, nowy skład ze sztandarem przechodzi na wyznaczone miejsce. Potem 

prowadzący uroczystość podaje komendę: 

„Spocznij”. Uczestnicy uroczystości przyjmują pozycję swobodną i mogą usiąść. 

Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach przyjęto  

do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 grudnia 2017 r. 


