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CEREMONIAŁ  SZKOLNY I POSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM 

            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. 

  

S Z T A N D A R    S Z K O L N Y  

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

Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. 

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi,  

a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, 

właściwych postaw jego poszanowania. 

2. Sztandar jest przechowywany w gablocie na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno 

-Logistycznych w Inowrocławiu. 

1. Płatem Sztandaru jest tkanina o wymiarach 100cm x 100 cm barwy biało-czerwonej 

po stronie głównej a barwy kremowej 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 płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego haftowany 

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

Dookoła orła znajduje się dewiza Wojska Polskiego ”Bóg Honor Ojczyzna” 

wyhaftowany złotym szychem. Pod wizerunkiem orła widnieje napis „Rzeczpospolita 

Polska”. 

3. Na odwrotnej stronie znajduje się logo szkoły. Dookoła niego biegnie napis 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- LOGISTYCZNYCH w  INOWROCŁAWIU. 

Na górze przy drzewcu widnieje napis Technikum/ Branżowa Szkoła I Stopnia.  U 

dołu, pod logo szkoły znajduje się napis: im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. 
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4. Głowica sztandaru wykonana z żółtego metalu, składa się z godła Rzeczypospolitej 

Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest na podstawie w formie puszki 

oraz tulei mocującej głowicę do drzewca.  

5. Drzewce sztandaru o średnicy 4,0 cm i długości 250 cm są wykonane z jasnego 

drewna toczonego. Drzewce są dwudzielne, połączone tuleją  ze złotego metalu.  

3. Skład pocztu sztandarowego powinien być wytypowany z uczniów klas II i klas 

III technikum, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i bardzo 

dobrym zachowaniu w następującym składzie: dowódca pocztu, chorąży 

(sztandarowy ) i asysta. 

4. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez 

wychowawców na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. 

5. Kadencja pocztu trwa dwa lub trzy lata, począwszy od dnia przekazania. 

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

sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

7. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie oraz traktować udział w poczcie 

jako swój zaszczyt. 

Uczeń(chorąży) -  garnitur, ew. ciemne spodnie, biała koszula,  

Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice. 

8. Insygnia pocztu sztandarowego: 

-        biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem 

białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

-         białe rękawiczki. 

9. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

a)      uroczyste rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, 

b)      ślubowanie klas pierwszych, 

c)      święto szkoły. 
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10. Chwyty sztandaru: 

-         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. 

-         postawa "spocznij"  sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie 

"zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij". 

-         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. 

-         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 "zasadniczej". 

-         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 "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj." 

-         salutowanie sztandarem 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 
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11. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru: 

a)      wprowadzenie sztandaru 

  

L.p. Komendy Opis sytuacyjny zachowania 
się uczestników po komendzie 

Poczet 
sztandarowy 

Sztandar 

1. - proszę o powstanie - Uczestnicy powstają przed 
wprowadzeniem sztandaru 

przygotowanie 
do wyjścia 

- postawa  „na ramię” 

2. - "baczność"  

-sztandar wprowadzić   

- Uczestnicy w postawie 
 "zasadniczej" 

- wprowadzenie   
sztandaru 

- zatrzymanie na 
ustalonym 
miejscu 

- w postawie "na ramię w 
marszu" 

- postawa "prezentuj" 

3. - "do hymnu" - jak wyżej - postawa  

”zasadnicza” 

- postawa "salutowanie 
w miejscu" 

4. - „po hymnie” - uczestnicy w postawie  
"spocznij" 

- spocznij - postawa "prezentuj" 

- postawa "spocznij" 
5. - spocznij - uczestnicy siadają - spocznij - postawa "spocznij" 

  

b)      wyprowadzenie sztandaru 

  

1. - proszę o powstanie - uczestnicy powstają przed 

wyprowadzeniem sztandaru 

- spocznij - postawa "spocznij" 

2. - "baczność" sztandar 

wyprowadzić 

- uczestnicy w postawie  

”zasadniczej „ 

- postawa  

„zasadnicza” 

- wyprowadzenie 

sztandaru 

- postawa "zasadnicza" 

- postawa "na ramię w 

marszu" 

3. - „spocznij” - uczestnicy siadają   
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12. Ceremoniał przekazania sztandaru. 

  

L.p. Komendy Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 

Poczet 
sztandarowy 

Sztandar 

1. - Proszę wstać. - uczestnicy wstają - postawa 

"spocznij" 

- postawa "spocznij" 

2. - poczet sztandarowy oraz 
nowy skład pocztu ( lub 
wytypowani uczniowie do 
przekazania sztandaru- 
wystąp 

- uczestnicy postawa 
"zasadnicza" nowy 
skład pocztu występuje i 
ustawia się z przodu 
sztandaru 

- postawa  
"zasadnicza" 

-postawa "zasadnicza" 

- postawa "prezentuj" 

3. - "baczność"- sztandar 
przekazać 

- uczestnicy postawa  
”zasadnicza” 

- dotychczasowa 
asysta  ustawia się 
obok nowej asysty 
po lewej i prawej 
stronie 

- chorąży podaje sztandar 
jednej z asysty, 

- przekazuje szarfę potem 
rękawiczki 

- następnie odbiera 
sztandar i przekazuje go 
nowemu chorążemu i 
mówi: 

"Przekazujemy Wam 
sztandar szkoły-symbol 
patriotyzmu i tradycji, 
noście go z dumą i 
honorem" 

- sztandar w postawie 
"spocznij" 

 
4. - "baczność" ustępujący 

poczet odmaszerować 
"spocznij" 

- uczestnicy w postawie 
"zasadniczej" 
nagradzają barwami 
ustępujący poczet, który 
przechodzi na 
wyznaczone miejsce 

- postawa 
"zasadnicza" 

- postawa 
"spocznij" 

- postawa "prezentuj" 

- postawa "spocznij" 

5. -"baczność"-sztandar 
wyprowadzić 

- postawa "zasadnicza" - postawa 
"zasadnicza" 
wyprowadzenie 
sztandaru 

- postawa "zasadnicza" 

- postawa "na ramię w 
marszu" 

6. - „spocznij” - uczestnicy siadają   
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13. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 

Poczet 
sztandarowy 

Sztandar 

1. - Proszę wstać - Uczestnicy wstają     
2. - „baczność” sztandar 

wprowadzić 
- Uczestnicy w postawie 
zasadniczej 

-wprowadzenie 
sztandaru, 

- zatrzymanie na 
ustalonym miejscu 

-postawa "na ramię w 
marszu" 

-postawa zasadnicza  

3. - "do ślubowania" - Uczestnicy w postawie 
"zasadniczej", ślubujący 
podnoszą prawą rękę do 
ślubowania ( palce na 
wysokości oczu ) 

- Postawa 
"zasadnicza" 

-postawa "prezentuj" 

-postaw "salutowanie w 
miejscu" 

4. - "po ślubowaniu" - "spocznij", ślubujący 
opuszczają rękę 

- Postawa 
"spocznij" 

-postawa "prezentuj" 

-postawa "zasadnicza" 
5. - "baczność"-sztandar 

szkoły wyprowadzić 
-  postawa "zasadnicza" - postawa   

„zasadnicza” 

wyprowadzenie 
sztandaru 

- postawa "zasadnicza" 

- postawa "na ramię w 
marszu"  

6. - „spocznij” - Uczestnicy siadają     
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14.Tekst ślubowania klas pierwszych 

Ślubowanie: 

My – uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych ślubujemy 

uroczyście na sztandar szkoły    

Sumiennie wykonywać wszystkie swoje obowiązki            

ŚLUBUJEMY 

 
Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły        

ŚLUBUJEMY 

 
Osiągać jak najlepsze wyniki w nauce                                  

ŚLUBUJEMY 

 
Szanować nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły       

ŚLUBUJEMY 

 
Szanować koleżanki i kolegów                                              

ŚLUBUJEMY 

 
Szanować tradycję i dbać o dobre imię szkoły, do którego społeczności 

 
należymy od chwili obecnej                                                                  

ŚLUBUJEMY 
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15. Tekst ślubowania klas kończących naukę w naszej szkole ( absolwentów) 

TERAZ NASTĄPI  ŚLUBOWANIE ABSOLWENTÓW.  

PROSZĘ WSZYSTKICH O POWSTANIE. 

POCZET SZTANDAROWY DO ŚLUBOWANIA – WYSTĄP ! 

DELEGACJA ABSOLWENTÓW DO ŚLUBOWANIA – WYSTĄP! 

PROSZĘ ABSOLWENTÓW O PODNIESIENIE PRAWEJ RĘKI. 

DO ŚLUBOWANIA 

Ślubowanie : 

My absolwenci Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych  ślubujemy uroczyście na 

sztandar szkoły        

                                                                                ŚLUBUJEMY! 

Wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte w Szkole 

                                                                             ŚLUBUJEMY! 

 

Propagować zasady tolerancji i szacunku dla poglądów innych ludzi   

                                                                             ŚLUBUJEMY! 

           

Postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami moralnymi, obyczajowymi i 

prawnymi                  

                                                                           ŚLUBUJEMY! 

Uczestniczyć aktywnie w życiu swego środowiska  

                                                                          ŚLUBUJEMY! 

      a                                                                    

Nie splamić honoru rodziny, Szkoły i Ojczyzny  

                                                                                 ŚLUBUJEMY! 

           a       
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16. SPIS UROCZYSTOŚCI  Z UDZIAŁEM SZTANDARU SZKOŁY 

 6 STYCZNIA– ROCZNICA WYZWOLENIA INOWROCŁAWIA W 

POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 1919r.; 

 21 STYCZNIA – ROCZNICA WYZWOLENIA INOWROCŁAWIA W 

1945r.; 

 1 MARCA– NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH; 

 13 KWIETNIA – DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR KATYNIA; 

 3 MAJA – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA; 

 8 MAJA – DZIEŃ ZWYCIĘSTWA; 

 1 WRZEŚNIA – ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ; 

 17 WRZEŚNIA – ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ; 

 22 PAZDZIERNIK– ROCZNICA INOWROCŁAWSKIEJ „KRWAWEJ 

NIEDZIELI”; 

 11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. 

 

17.  Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły. 

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych 

przez administracje samorządowe i państwowe oraz w uroczystościach religijnych: mszach 

świętych, uroczystościach pogrzebowych i innych. 


