
Załącznik nr 15 do Statutu szkoły     
            
            Ceremoniał Publicznej Szkoły Podstawowej 
             im. Jana Pawła II w Sobieniach - Jeziorach 
   
                                                           Rozdział I 
                                                      Symbole Szkoły  
                                                               § 1 
                                                             Wstęp 
 Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie 
uroczystości szkolnych jest ceremoniał szkolny, który stanowi integralną część tradycji i 
harmonogramu pracy placówki. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji. 
                                                              § 2 
                                                       Patron szkoły  
1. Rada Gminy w Sobieniach- Jeziorach Uchwałą XXV/112 nadała Szkole Podstawowej w 
Sobieniach - Jeziorach imię Jana Pawła II.  
                                                               § 3 
                                                       Sztandar szkoły 
 1. Sztandar szkoły jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej 
najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a 
przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji - właściwych postaw 
jego poszanowania. 
 2. Szkoła posiada sztandar wykonany przez Pracownię Haftu Artystycznego „ HERB-ART” 
Annę Korybut-Dziemidowicz z Barczewa, który został poświęcony 8.04.2006 r. przez 
biskupa Diecezji Siedleckiej ks. Zbigniewa Kiernikowskiego. 
 3. Opis sztandaru Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach- Jeziorach: 
  
REWERS: Płat sztandaru stanowi tkanina o wymiarze 100 na 120 cm w kolorze bordo, 
wykończona złotymi frędzlami. Na tej stronie płata w jego centralnej części znajduje się 
haftowany wizerunek Jana Pawła II ubranego w biały ornat przeszyty złotą nitką. Na ornacie 
biały paliusz papieski, na głowie mitra biskupa Rzymu. W lewej ręce Jan Paweł II trzyma 
pastorał, prawa rękę ma wzniesioną w geście pozdrowienia.  
   Wokół wizerunku wyhaftowany złotym szychem napis SZKOŁA PODSTAWOWA W 
SOBIENIACH JEZIORACH IM. JANA PAWŁA II. W prawym dolnym rogu płata napis: 
Anno Domini 2006. 
   W lewym górnym rogu wyhaftowany herb Jana Pawła II- tarcza z błękitnym polem, na niej 
godło koloru żółtego: krzyż i litera M (monogram Najświętszej Maryi Panny) znajdująca się 
w prawym dolnym rogu tarczy. Tarcza herbowa ozdobiona jest tiarą- potrójną koroną 
papieską symbolizującą potrójną władzę papieża: świecką, kościelną i boską ( jako 
namiestnika Chrystusa na ziemi). Za tarczą ułożone są dwa skrzyżowane ze sobą klucze 
Piotrowe – złoty i srebrny. Złoty klucz symbolizuje władzę odpuszczania i otwierania, 
srebrny władzę związywania i zamykania. Klucze połączone są czerwonym sznurem na znak, 
że władze te tworzą całość. 



 
 
 AWERS: Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie prostokąta o rozmiarach 100 na 120 cm 
podzielona poziomo na białe i czerwone pole o rozmiarze 50 na 100 cm. Na tej stronie płata 
znajduje się wizerunek orła białego na czerwonej tarczy herbowej o wysokości 40 cm w złotej 
bordiurze ( ramie) wg ustaleń Dziennika Ustaw. Orzeł wysokości 30 cm haftowany srebrnym 
szychem – korona, dziob i szpony haftowany złotym szychem. 

 
4. Sztandar wraz z insygniami jest przechowywany w zamkniętej gablocie w górnym holu 
szkoły.  



                                                                    § 4 
                                                             Hymn szkoły  
 
1. Hymn szkoły jest hymnem Rodziny szkół im. Jana Pawła II. 
2. Znajomość słów to jeden z ważnych obowiązków uczniowskich. Podczas wykonywania 
hymnu uczniowie zachowują się tak, jak podczas wykonywania hymnu państwowego. 
  
                                                     Tekst hymnu szkoły.  
 
 
(melodia Barki) 
I.   My, Jana Pawła uczniowie 
     Słowa Ojca w czyn chcemy wprowadzać 
     Pomagać ludziom i wciąż pamiętać 
                Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują 
                        Twoje słowa, które uczą mądrości 
                        Twoje czyny przepełnione miłością 
                         By na zawsze czyste serca już mieć. 
II.  Trudno być dobrym człowiekiem 
     Gdy świat pędzi i goni bez celu 
     Dlatego razem przypomnieć warto                
                Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują 
                        Twoje słowa, które uczą mądrości 
                        Twoje czyny przepełnione miłością 
                         By na zawsze czyste serca już mieć. 
 
 
 
 
 
                                                               § 5  
                                       Miejsce pamięci Patrona szkoły  
1. Miejsce pamięci Patrona szkoły znajduje się na górnym korytarzu. Znajduje się w nim 
gablota, w której przechowuje sie sztandar i insygnia. 
 2.Pomnik- drewniana płaskorzeźba wykonana przez p. Jerzego Jarząbka z Garwolina. Na 
płycie  wyryte popiersie Ojca Świętego i napis: „Nie bój się, nie lękaj- wypłyń na głębię”. Na 
dole napis: Na pamiątkę V rocznicy przyjęcia przez Publiczną Szkołę Podstawową w 
Sobieniach Jeziorach imienia Jana Pawła II 14 V 2011 r. 
 4. Płaskorzeźba została poświęcona 14 V 2011r. przez ks. Andrzeja Jaczewskiego 
 
 
 
                                                              § 8 
                         Uroczystości państwowe i szkolne oraz dekoracja budynku flagami  
1. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną i bierze udział w następujących 
uroczystościach państwowych, religijnych i szkolnych:  
a) rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  
b) Święto Niepodległości 11 XI, 
 c) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,  
d) ślubowanie klas pierwszych 



e) obchody Dnia Patrona, 
f) zjazd Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II,  
g) powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę,  
h) na zaproszenie innych szkół i instytucji, 
 i) uroczystości pogrzebowe. 
 
2. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych, 
sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem. 
 
a) sposób udekorowania kirem:  
Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca w połowie dolnej 
czerwonej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych płachty naszego sztandaru. Nie 
jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego 
zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.  
 
3. Budynek szkoły dekorowany jest flagami podczas: 
 a) świąt państwowych: 01, 02, 03 V; 01 VIII; 11 XI, 
 b) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego – trzy flagi: papieska w środku, po bokach dwie 
państwowe, 
 c) uroczystości związanych z osobą Patrona: 
 Dzień Patrona 18 V, wybór na papieża 16 X –trzy flagi: państwowa w środku, dwie papieskie 
po bokach.  
 
4. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagi państwowe dekoruje się kirem.    
 
                                                        Rozdział II   
                                       Ceremoniał pocztu sztandarowego 
 
                                                            § 9  
                                   Skład pocztu sztandarowego, zasady rekrutacji 
1. Skład pocztu sztandarowego: 
 a) chorąży: jeden uczeń, zastępca chorążego: jeden uczeń, 
 b) asysta: dwie uczennice, zastępcy asysty: dwie uczennice,  
2. Kandydaci do pocztu wybierani są spośród uczniów klas V.  
3. Kandydatów zgłasza do dyrektora szkoły opiekun pocztu sztandarowego po uzyskaniu 
zgody rodziców. 
4. Rada Pedagogiczna zatwierdza zaproponowane kandydatury, wyboru dokonuje i 
zatwierdza Dyrektor i Rada Pedagogiczna. 
5. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu uroczystego 
zakończenia roku szkolnego.  
6. Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztu, a w szczególności za brak należytego 
szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia regulaminu 
szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji decyzją Rady Pedagogicznej na wniosek 
opiekunów sztandaru. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 
 7. Od decyzji Rady Pedagogicznej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 
dni.  
8. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od zapoznania się z opinią opiekunów i wychowawcy 
wydaje ostateczną decyzję.  
                                                        § 10  
                              Insygnia i strój pocztu sztandarowego  



1. Insygnia pocztu sztandarowego to: 
 - biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę  
kołnierza, spięte na lewym biodrze, 
 - białe rękawiczki. 
 
 2. Członków pocztu sztandarowego obowiązują następujące stroje: 
 - Chorąży (uczeń) – ciemny garnitur lub spodnie, biała koszula, bordowy kołnierz, czarne 
obuwie. 
 - Asysta (uczennice) - biała bluzka i ciemna spódnica, bordowy kołnierz, ciemne obuwie.  
 
 3. Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych 
warunkach pogodowych, obowiązują granatowe togi i birety z napisem Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieniach- Jeziorach. 
 
 4. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez   
dyrektora spośród nauczycieli szkoły.  
                                                                   § 11 
                                      Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego  
 

1. W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się 
następujące postawy i chwyty: 

Postawy  
 „zasadnicza” Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka 
buta. Drzewce przytrzymywane 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 rami ę”  Chorąży kładzie drzewce sztandaru prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i 
trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na 
szerokość dłoni. 
 „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. 
 „salutowanie 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 w przód do 45 stopni. 
 Po zakończeniu np. hymnu, przechodzi do postawy „prezentuj” i „spocznij”. 
 „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.  
                                                     
                                                         § 12  
                       Komendy dla pocztu sztandarowego podczas uroczystości 
  
1. Podczas uroczystości dla pocztu sztandarowego obowiązują następujące komendy:  

  
a) „ Całość, baczność! Sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach – 

Jeziorach wprowadzić!” 
 W postawie „zasadniczej” 



 - wprowadzenie, - zajęcie ustalonego miejsca 
 b) „Do hymnu!” W postawie „zasadniczej” Postawa „zasadnicza” - salutowanie w 
      miejscu 
 c) „Po hymnie!” W postawie -„spocznij”  
 d) „ Całość, baczność!|” W postawie -„spocznij” 
     Sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w wyprowadzić!” 
 

2. Udział pocztu sztandarowego w czasie Mszy Świętej i uroczystości kościelnych.  
 

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 
podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet 
przechodzi przez Kościół trzymając sztandar pod kątem 45 stopni do przodu. 
Dopuszczalne jest trzymanie sztandaru na ramieniu. Poczet staje po lewej lub po 
prawej stronie bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi podnosząc sztandar do 
pionu. W trakcie Mszy Świętej lub innych uroczystości członkowie pocztu 
sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych 
innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.  
 
Pochylenie sztandaru pod kątem 45 stopni do przodu w pozycji „Baczność” następuje 
w sytuacjach: 
 a) podczas każdego podniesienie Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią 
Świętą oraz w trakcie trzykrotnego podniesienie Monstrancji przy Wystawieniu 
Najświętszego Sakramentu, 
 b) podczas opuszczania trumny do grobu,  
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 
 d) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną 
przemawiającą osobę. 
 
                                                              § 13  
 
                             Ceremonia ślubowania klas pierwszych  
 
1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w terminie ustalonym przez 

wychowawców. 
2.  Po wydaniu komendy „Do ślubowania” poczet sztandarowy występuje i pochyla 

sztandar pod kątem 45º. Następnie wszyscy pierwszoklasiści unoszą prawą rękę, a 
dwa palce: środkowy i wskazujący kierują w stronę sztandaru.  

3. Dyrektor czyta tekst przysięgi:  
      Tobie szkoło sztandaru twego strzec 
Ślubujemy ( uczniowie) 
Uczciwą nauka i praca służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi 
Ślubujemy  ( uczniowie) 
Dbać o honor szkoły i ucznia 
Ślubujemy  ( uczniowie) 
Z młodzieńczym zapałem i miara wytrwania pod tym sztandarem zjednoczyć 
wysiłki dla dobra ojczyzny 
Ślubujemy  ( uczniowie) 
Godnie reprezentować naszą szkołę, by nigdy nie uchybić sztandarowi i jego 
dobremu imieniu. 
Tak nam dopomóż Bóg. ( uczniowie) 



 
 

4.  Po złożonym ślubowaniu dyrektor szkoły pasuje uczniów dotykając lewego 
ramienia ucznia piórem lub ołówkiem i wypowiadają słowa: „ (imi ę) pasuję Cię 
na ucznia/uczennicę Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Sobieniach-Jeziorach” 

5.  „ Całość, baczność! Sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Sobieniach – Jeziorach wprowadzić!” 
 
                                              § 14  
 
Ceremonia przekazania opieki nad sztandarem i pożegnania absolwentów  
 
1. Przekazanie opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 
zakończenia roku szkolnego. 
 
a) najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi 

nowy skład pocztu. Dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego mówi: 
„Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Sobieniach – Jeziorach . Opiekujcie się nim i godnie 
reprezentujcie naszą szkołę.”  Chorąży nowego pocztu sztandarowego 
odpowiada: 
 „Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, 
sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Sobieniach – Jeziorach.” 

                    b) po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia,  
                    c) dotychczasowy chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na 
                        prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie 
                       sztandaru. 
 

  


