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CEREMONIAŁ SZKOLNY 

I 

POSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM 

 W   

ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 

im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie 

 

Tekst ujednolicony z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

      Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad określających zespołowe i indywidualne 

zachowanie się członków społeczności szkolnej podczas uroczystości szkolnych, a także 

państwowych. 

      Każda oficjalna uroczystość przebiega zgodnie ze scenariuszem, za który 

odpowiedzialny jest dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona. Dodatkową rolę 

przy organizacji uroczystości odgrywają względy lokalowe, techniczne, pogodowe i czasowe. 

Zawsze jednak ich wspólnym elementem pozostanie udział pocztu sztandarowego 

reprezentującego daną społeczność. Poczet sztandarowy powinien reagować na komendy 

sprawnie i pewnie co wymaga częstych ćwiczeń praktycznych. 

 

I. Ceremoniał szkolny - zasady ogólne 

 

1. Udział przedstawicieli społeczności szkolnej w uroczystości powinno poprzedzić 

spotkanie, na którym zostaną zapoznani z jej programem i scenariuszem. Jeżeli 

uroczystość odbywa się poza terenem szkoły, a uczestnicy udają się na nią jako grupa 

zorganizowana, należy podać datę, godzinę i miejsce zbiórki. Ponadto, jeżeli planowany 

jest przemarsz uczestników na miejsce uroczystości, należy omówić sposób formowania 

kolumny marszowej oraz szczegóły dotyczące przemarszu ( trasa, zasady bezpieczeństwa, 

osoby funkcyjne, środki łączności). 

2. Wszyscy uczestnicy uroczystości powinni zostać zaznajomieni z ogólnymi zasadami 

przyjmowania postawy zasadniczej i swobodnej oraz zachowania się w typowych 

sytuacjach mogących mieć miejsce podczas uroczystości. 

3. Osoby wchodzące w skład pocztu sztandarowego powinny bezwzględnie przejść 

przeszkolenie w zakresie musztry indywidualnej, w tym: 

 postawy zasadniczej i swobodnej, 

 marszu i zatrzymania, 

 zwrotów w miejscu, 

 zmian kierunku marszu, 

 chwytów sztandarem, 

 okoliczności salutowania sztandarem. 
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II. Poczet sztandarowy i postępowanie ze sztandarem 

  

1. Skład pocztu sztandarowego powinien być wytypowany z uczniów klas III technikum, 

wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu,  

w następującym składzie: dowódca pocztu, chorąży (sztandarowy) i asysta. 

2. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas 

do końca marca dyrektorowi szkoły i przez niego zatwierdzone. 

3. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego). 

4. Dyrektor szkoły może odwołać ucznia ze składu pocztu sztandarowego, jeżeli uczeń nie 

wywiązuje się z obowiązków szkolnych i w takim przypadku dokonuje się wyboru 

uzupełniającego. 

5. Opiekun pocztu sztandarowego w porozumieniu z dyrektorem oraz wychowawcami 

może zaprosić do udziału w poczcie wyróżniających się uczniów klas pierwszych na 

uroczystości państwowe i regionalne długo trwające.  

6. Członkowie pocztu sztandarowego ubrani odświętnie w miarę możliwości w jednolite 

stroje, ciemny garnitur, biała koszula i krawat rozpoczynają czynności przygotowawcze 

co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem uroczystości. 

7. Przejmują sztandar z miejsca jego zdeponowania lub od osoby odpowiedzialnej za jego 

przechowywanie. 

8. Skręcają części drzewca i mocują płat sztandaru. 

9. Jeżeli sztandar będzie uczestniczył w uroczystościach w czasie żałoby, członkowie 

pocztu mocują do jego drzewca kir. 

10. Wszyscy członkowie pocztu zakładają białe rękawiczki, szarfę zakłada się z prawego 

ramienia na lewe biodro, jeśli szarfa jest w barwach narodowych, zakłada się ją 

zwracając białą stroną ku szyi. 

11. Członkowie pocztu wzajemnie sprawdzają ułożenie szarf i elementów ubioru. 

12. Po zakończeniu wszystkich powyższych czynności poczet udaje się na miejsce i staje  

w rejonie wyjściowym. 

 

III.  Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły 

 

    a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

    b) ślubowanie klas pierwszych, 

    c) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości, 

    d) uroczyste zakończenie roku szkolnego, 

    e) święto szkoły. 

 

IV. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły 

 

a) uroczystości związane ze świętami narodowymi: 

 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 

 3 maja – Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja; 
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b) sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych 

przez administrację samorządową i państwową; 

c) uroczystościach religijnych i innych, na które dyrektor szkoły ma zaproszenie; 

d) uroczystościach pogrzebowych. 

 

V. Zachowanie się pocztu sztandarowego podczas uroczystości religijnych 

 

1. Co najmniej kilka minut przed rozpoczęciem uroczystości poczty sztandarowe ustawiają 

się przed wejściem do kościoła bądź w przypadku mszy polowej w miejscu 

wyznaczonym przez organizatora uroczystości. 

2. Poczty sztandarowe wchodzą do świątyni: 

a) po przywitaniu w progu świątyni przez celebransa (kapłana przewodniczącego 

liturgii), najczęściej w asyście wszystkich kapłanów koncelebrujących mszę świętą, 

idąc za nimi;  

b) po przybyciu kapłana (-nów) i asysty liturgicznej do ołtarza, wówczas kapłan 

przewodniczący liturgii bądź inna osoba mówi „Proszę o wprowadzenie 

sztandarów” i poczty sztandarowe wchodzą do świątyni w ustalonej wcześniej 

kolejności z zachowaniem odpowiednich odstępów. 

3. Po wejściu do świątyni poczet zbliża się do ołtarza, wnosząc sztandar w położeniu „Na 

ramię!”. Kiedy znajduje się kilka metrów od ołtarza głównego przenosi sztandar  

w położenie „Prezentuj!”, zatrzymuje się na chwilę i bez komendy oddaje honory 

miejscu sprawowania liturgii, salutując sztandarem przez 3-5 sekund. Następnie chorąży 

przenosi sztandar do położenia „Prezentuj!” i wykonuje zwrot w lewo lub prawo  

i marszem udaje się w miejsce przewidziane dla pocztu w scenariuszu uroczystości. 

4. Chorąży pocztu sztandarowego podczas mszy świętej: 

a) wykonuje chwyt „Prezentuj!”, podczas czytania Ewangelii (od momentu, kiedy 

wypowiadane są słowa ,,Słowa Ewangelii według świętego...” do słów „Oto Słowo 

Pańskie” i w trakcie Błogosławieństwa, kiedy wypowiadane są słowa „Niech Was 

błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty", 

b) salutuje w miejscu: podczas Podniesienia (od słów „On bowiem tej nocy, kiedy był 

wydany...” do słów „To czyńcie na moją pamiątkę” oraz przed Komunią Świętą od 

słów ,,Oto Baranek Boży...” do słów „...ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona 

dusza moja”. Oba te fragmenty mszy świętej są sygnalizowane dzwonieniem 

dzwonków bądź uderzeniem w gong. 

5. Jeżeli uroczystość religijna ma jednocześnie charakter patriotyczny, podczas mszy 

świętej są wykonywane polskie pieśni hymniczne - Rota (,,Nie rzucim Ziemi skąd nasz 

ród...”) bądź ,,Boże coś Polskę” - podczas ich wykonywania poczty sztandarowe salutują 

sztandarem. 

6. Jeżeli członkowie pocztu sztandarowego chcą przystąpić do Komunii Świętej nie 

występują z szyku lecz kładą lewą rękę ,,na sercu”, sygnalizując w ten sposób chęć 

przyjęcia sakramentu kapłanowi. 

7. Poczty sztandarowe opuszczają kościół w takiej samej kolejności, w jakiej wchodziły. 

Powinny to zrobić zanim kapłani opuszczą ołtarz, a wierni zaczną wychodzić ze świątyni. 
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VI. Chwyty sztandarem 

 

    W postawie zasadniczej sztandarowy trzyma sztandar przy prawej nodze postawiony 

na „trzewiku” drzewca, na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką na 

wysokości pasa. Lewa ręka opuszczona wzdłuż tułowia. 

 chwyt „Na ramię!”, chorąży prawą ręką, pomagając sobie lewą ręką kładzie drzewce 

sztandaru na prawe ramię i układa je pod kątem 45 stopni, prawa ręka jest wyciągnięta 

i wyprostowana wzdłuż drzewca. Lewa ręka przyciągnięta do tułowia. Podczas 

marszu lewa ręka porusza się swobodnie, zgodnie z ruchem ciała. Płat sztandaru 

powinien być oddalony od ramienia o około 30 cm. 

 chwyt „Prezentuj!” z położenia „Do nogi!”, chorąży podnosi sztandar prawą ręką 

pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce 

sztandaru tuż pod prawą dłonią i opuszcza prawą rękę na całą długość ręki, obejmując 

dolną część drzewca. 

 chwyt „Do nogi!” z położenia „Prezentuj!”, chorąży przenosi sztandar do nogi prawą 

ręką, pomagając sobie lewą ręką. Chwyt wykonuje się na komendę „Spocznij!”. 

 

Salutowanie sztandarem w miejscu wykonuje się z położenia „Prezentuj!”. 

Salutowanie sztandarem w marszu wykonuje się na komendę: „Na prawo patrz!”. 

 

Na zapowiedź komendy „Na prawo!” chorąży przenosi sztandar z położenia „Na ramię!” 

w położenie „Prezentuj!”. Po wybrzmieniu komendy „Patrz!” pochyla sztandar jak przy 

salutowaniu w miejscu. 

 

VII. Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru podczas apeli i innych 

uroczystości 

 

Prowadzący uroczystość, zgodnie ze scenariuszem uroczystości, podaje w odpowiednim 

momencie komendę: „Sztandar (tutaj podaje nazwę szkoły) wprowadzić!” Warto tę 

komendę zapowiedzieć, np. mówiąc „Proszę wszystkich Państwa o powstanie” (jeżeli 

uczestnicy uroczystości siedzą) bądź „Szanowni Państwo, za chwilę zostanie wprowadzony 

sztandar”. Poczet sztandarowy maszeruje, by zająć umówione uprzednio miejsce. Przed 

zakończeniem uroczystości (lub jej części oficjalnej - przed występami artystycznymi, 

koncertem, poczęstunkiem itp.) prowadzący podaje komendę: „Sztandar [...] 

wyprowadzić!”.  

Wszyscy uczestnicy uroczystości w powadze, stojąc w postawie zasadniczej, odprowadzają 

wzrokiem sztandar. Podobnie jak przy wprowadzaniu sztandaru tę komendę także warto 

poprzedzić zapowiedzią. 
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Ceremoniał przekazania sztandaru 

 
1. Proszę wszystkich Państwa o powstanie. 

2. Poczty sztandarowe do przekazania sztandaru - wystąp! 

3. Proszę o przekazanie sztandaru. 

 poczty zbliżają się na odległość przekazania sztandaru 

 chorąży występuje o pół kroku do przodu i pochyla sztandar pod kątem 45 stopni 

 przyjmujący przyklęka na prawe kolano bierze i całuje płat sztandaru 

 chorąży przekazuje sztandar ze słowami: "Przekazujemy Wam sztandar szkoły - 

symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem". 

4. Poczty sztandarowe po przekazaniu sztandaru - wstąp! 

5. Poczet sztandarowy - proszę o wyprowadzenie sztandaru! 

 

Ceremoniał ślubowania klas pierwszych 

 
1. Poczet sztandarowy do ślubowania - wystąp! 

2. Przedstawiciele klas do ślubowania - wystąp! 

3. „Do ślubowania” 

 sztandar w postawie „prezentuj”, 

 ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (dwa palce skierowane w kierunku 

płatu sztandaru na wysokości oczu). 

4.  Przedstawiciel klas pierwszych czyta rotę ślubowania a uczniowie powtarzają 

"ślubujemy". 

5. „Po ślubowaniu” 

 przedstawiciele klas po ślubowaniu - wstąp! 

 poczet sztandarowy na miejsce – wstąp! 

Uczestnicy uroczystości powinni przyjmować postawę zasadniczą na zapowiedź komendy lub 

komendę "baczność!". 

 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

Wszelkie zmiany w niniejszym ceremoniale szkolnym mogą być dokonywane 

wyłącznie przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława 

Syroczyńskiego w Lublinie. 


