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WSTĘP 

 

„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 wypełnienia 

obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

 

Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 

szkolnego i samej celebracji sztandaru. Sztandar jest symbolem, który nadaje wysoką rangę 

wydarzeniom obchodzonym w naszej szkole. Jest to również zbiór zasad zachowania się 

dzieci i młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.  

Wprowadzenie ceremoniału ma na celu prawidłowy rozwój intelektualny i moralny uczniów 

szkoły, troskę o ich właściwą postawę, którą powinien cechować patriotyzm, umiłowanie 

ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, a także szacunek dla tradycji                               

i zwyczajów, które panują w szkole.  

 

I.  Nazwa i historia szkoły  

 Historia Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich sięga końca XIX 

wieku. Pierwsze wzmianki pojawiają się w 1895 r. Nie są znane jej losy do czasów II wojny 

światowej. W latach czterdziestych XX wieku szkoła nosiła miano niemieckiego 

kompozytora – Ludwika van Beethovena. Od 1945 r. nosi imię wybitnego Polaka – Tadeusza 

Kościuszki. 17 listopada 1986 r. miało miejsce niesamowite wydarzenie. Słynny artysta 

plastyk, reżyser filmowy Antoni Halor przekazał społeczności szkolnej portret patrona szkoły 

Tadeusza Kościuszki. Z tej okazji dzień 24 marca stał się Dniem Patrona Szkoły.  

 

II. Sztandar 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki posiada własny sztandar, który 

został nadany 8 października 2010 roku. Jest to istotna data, ponieważ w tym dniu 

obchodzono uroczystość upamiętniającą 115 lat istnienia szkoły. Podczas uroczystej gali 

nadano szkole sztandar z wizerunkiem patrona. Reprezentanci wszystkich klas ślubowali być 

wiernymi tradycji naszego kraju i strzec sztandaru w imię hasła: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. 

Fundatorami sztandaru szkoły byli: Rada Rodziców przy SP nr 3 w Siemianowicach Śląskich, 

proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Siemianowicach Śląskich ks. Stanisław 



Moś, Oddział ZNP w Siemianowicach Śląskich, BBJ Sport w Jastrzębiu Zdroju oraz 

absolwenci szkoły: Andrzej Muc, Adam Bilski i Mariusz Kozieł. Sztandar został poświęcony 

w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Siemianowicach Śląskich. Poczet sztandarowy 

rodziców przekazał sztandar dyrektorowi szkoły, pani Renacie Szwagierek. Następnie 

sztandar został przekazany pierwszemu pocztowi sztandarowemu szkoły.  

Sztandar wykonany jest z jedwabnego materiału w kształcie kwadratu. Z trzech stron jest 

obszyty złotymi frędzlami. Awers sztandaru (zdj.1) przedstawia sylwetkę patrona szkoły 

Tadeusza Kościuszki na granatowym tle. Wokół postaci wypisana jest pełna nazwa szkoły,              

a u dołu widnieje napis z nazwą miasta. Rewers sztandaru (zdj.2) to biały orzeł na czerwonym 

tle. Jeden bok sztandaru jest przytwierdzony do drzewca. 

 

(zdj.1) 

 

 



 

(zdj.2) 

Sztandar jest przechowywany wraz z insygniami pocztu sztandarowego w specjalnej gablocie 

umieszczonej, obok szkolnej biblioteki na parterze szkoły. 

Insygnia pocztu sztandarowego 

a) biało-czerwone szarfy 

b) białe rękawiczki 

Członkowie pocztu sztandarowego zakładają biało-czerwone szarfy przewieszone przez 

prawe ramię, spięte u lewego boku. 

Strój galowy 

Każdy członek pocztu sztandarowego podczas niesienia sztandaru powinien mieć odświętny 

strój: 

a) chorąży – biała koszula + ciemne spodnie 

b) asysta – białe bluzki (koszule) + ciemne spódnice 



Skład sztandaru 

a) kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez wychowawców klas. 

Cechy, którymi powinien charakteryzować się kandydat to: 

- wyróżnianie się w nauce, 

- nienaganna postawa, 

- zachowanie wzorowe lub bardzo dobre, 

b) kadencja pocztu sztandarowego trwa od momentu wybrania kandydatów do zakończenia 

ich edukacji w szkole, 

c) po zakończonej kadencji następuje przekazanie sztandaru podczas uroczystej akademii, 

d) uczniowie pełniący funkcję mogą zostać odwołani decyzją rady pedagogicznej, 

e) wybiera się także skład rezerwowy, w razie nieobecności pierwotnego składu pocztu 

sztandarowego. 

Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych 

a) rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 

c) święta 1 i 3 maja, 

d) zakończenie roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schemat ustawienia pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Hymn szkoły 

 Szkoła Podstawowa nr 3 posiada swój własny hymn. Hymn odśpiewywany jest przy 

okazji najważniejszych uroczystości szkolnych. Znajomość jego słów to jeden                           

z najważniejszych obowiązków uczniowskich. Podczas śpiewania hymnu szkoły uczniowie 

przyjmują postawę zasadniczą.  

Tekst hymnu szkoły: 

Jest na Śląsku takie miejsce, 

W którym przyjaźń łączy nas, 

To jest szkoła - Nasza Trójka, 

Siemianowic chlubny znak. 
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UCZNIOWIE UCZNIOWIE 



Ref.: Wiedzy, prawdy i mądrości 

Szkoło, co dzień uczysz nas 

Wierni tobie zostaniemy 

W najtrudniejszy życia czas 

 

Tutaj spotkasz przyjaciela, 

Ręka w rękę pójdziesz z nim, 

Aby w dobro wszystko zmieniać, 

Znaleźć szczęście w świecie tym. 

 

Ref.: … 

 

Wzorem naszym jest Kościuszko 

Za Ojczyznę walczył on, 

Jego męstwo nam przykładem, 

Podążymy drogą tą. 

 

Ref.: … 

Autorkami hymnu są nauczycielki szkoły: tekst - pani Agnieszka Zemczak, muzyka - pani 

Alicja Ratyni. 
 

IV. Chwyty i postawy 

Postawy Opis chwytu 

„zasadnicza” - 

baczność 

(zdj.3)  

Chorąży trzyma sztandar postawiony na stopce drzewca, przy prawej 

nodze, na wysokości czubka buta. Przytrzymuje sztandar prawą ręką                      

na wysokości pasa. Prawy łokieć jest lekko przyciśnięty do korpusu ciała. 

Lewa ręka opuszczona wzdłuż szwów lewej nogawki spodni. Dłoń 

rozwarta. Asysta w postawie zasadniczej na baczność. 

„swobodna” – 

spocznij 

(zdj.4) 

Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. 

Chorąży i asysta lewa noga w pozycji „spocznij. 

„na ramię” 

(zdj.5) 

Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (wspomagając się lewą) na prawe 

ramię i trzyma je pod kątem 45O. Płat sztandaru musi być oddalony                    

od barku przynajmniej na szerokość dłoni. 

„prezentuj” 

(zdj.6,7) 

Chorąży z postawy zasadniczej podnosi prawą ręką sztandar do położenia 

pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku). 

Chwyta lewą ręką drzewce sztandaru, tuż pod prawą ręką, po czym 

opuszcza prawą rękę na całą długość, obejmując nią dolną część drzewca. 

Asysta przyjmuję postawę „baczność”. 

„salutowanie w 

miejscu” 

(zdj.8) 

Wykonuje się w miejscu postawy „prezentuj”. Chorąży robi zwrot  

wprawo skos, z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi do przodu  

na odległość jednej stopy (30 cm) i pochyla sztandar do przodu pod  

kątem 45 O. W przypadku ograniczenia miejsca sztandar może być  

pochylony bokiem w stosunku do frontu pocztów. Asysta przyjmuje  

postawę zasadniczą „baczność”. 



 

(zdj.3) Postawa „zasadnicza” – baczność 

 

 

 

 

 

(zdj.4) Postawa „swobodna” – spocznij 



 

(zdj.5) Postawa „na ramię” 

 

(zdj.6) Postawa „prezentuj” 



 

(zdj.7) Postawa „prezentuj” 

 

(zdj.8) Salutowanie w miejscu 



Komendy dla pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych  

 

L.p. Komenda Opis zachowania się 

uczestników 

akademii 

Poczet 

sztandarowy 

Sztandar 

1. Proszę o powstanie Wszyscy zebrani 

powstają przed 

wejściem pocztu 

sztandarowego szkoły 

Przygotowanie 

do wejścia 

Postawa                

„na ramię” 

2. „Baczność”, sztandar 

Szkoły Podstawowej 

nr 3 im. Tadeusza 

Kościuszki                         

w Siemianowicach 

Śląskich wprowadzić 

Postawa zasadnicza 

„baczność” 

Wprowadzenie 

 

 

 

Zajęcie 

wyznaczonego 

miejsca 

Postawa                

„na ramię”                       

w marszu 

 

Prezentuj 

3. „Do hymnu” Postawa zasadnicza 

„baczność” 

Postawa 

zasadnicza 

„baczność” 

„Salutowanie            

w miejscu” 

4. „Po hymnie” Postawa swobodna 

„spocznij” 

Postawa 

swobodna 

„spocznij” 

Prezentuj 

 

 

Postawa 

swobodna 

„spocznij” 

 

 

5. „Baczność”, sztandar 

Szkoły Podstawowej 

nr 3 im. Tadeusza 

Kościuszki                          

w Siemianowicach 

Śląskich wyprowadzić 

Postawa zasadnicza 

„baczność” 

Postawa 

zasadnicza 

„baczność” 

 

 

 

 

 

Wyjście pocztu 

sztandarowego 

Postawa 

zasadnicza 

„baczność” 

 

Postawa                 

„na ramię”                 

w marszu 

 

Wyprowadzenie 

sztandaru 

6. „Spocznij” Wszyscy zebrani 

siadają i zajmują 

swoje miejsca                   

po wyjściu pocztu 

sztandarowego 

  

 

 

 

 



Ceremoniał przekazania sztandaru 

 Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku 

szkolnego. 

Część pierwsza 

- pierwsza część ceremoniału przebiega analogicznie do komend pocztu sztandarowego,                   

jak podczas uroczystości szkolnych. 

Część druga (główna) 

L.p. Komenda Opis 

zachowania się 

uczestników 

akademii 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. „Baczność”, poczet 

sztandarowy Szkoły 

Podstawowej nr 3 

im. Tadeusza 

Kościuszki                          

w Siemianowicach 

Śląskich do przyjęcia 

sztandaru wystąp! 

 

Postawa 

zasadnicza 

„baczność” 

Postawa zasadnicza 

„baczność” 

 

Nowy poczet 

sztandarowy szkoły 

ustawia się naprzeciw 

dotychczasowego 

pocztu lewym  

bokiem do publiczności 

(po skosie). 

 

 

 

 

 

Postawa 

zasadnicza 

„baczność” 

 

Prezentuj 

2. „Do ślubowania” Postawa 

zasadnicza 

„baczność” 

Nowy poczet 

sztandarowy wyciąga 

prawe ręce pod kątem 

prostym w kierunku 

płachty sztandaru  

i powtarza                               

za prowadzącym rotę 

ślubowania. 

„Salutowanie            

w miejscu” 

3. „Po ślubowaniu” 

 

Postawa 

swobodna 

„spocznij” 

Nowy poczet opuszcza 

ręce. 

 

Sztandar                    

w postawie 

zasadniczej 

 

4. „Do przekazania 

sztandaru” 

Postawa 

zasadnicza 

„baczność” 

Postawa zasadnicza 

„baczność” 

Chorąży 

występuje                     

i prezentuje 

sztandar. 

 

Nowy chorąży 

występuje, klęka 



na prawe kolano 

i podnosi 

płachtę 

sztandaru do  

pocałowania. 

 

Po powstaniu 

nowy chorąży 

przejmuje 

sztandar i 

insygnia 

sztandarowe. 

 

Chorąży wracają 

tyłem do swoich 

szeregów. 

 

Asysta 

przekazuje 

insygnia. 

5. Poczty spocznij! 

 

Postawa 

swobodna 

„spocznij” 

Stary poczet wraca                

do swoich klas. 

 

Nowy poczet                          

w postawie spocznij 

czeka na komendę 

wyprowadzenia 

sztandaru. 

Postawa 

swobodna 

„spocznij” 

6. „Baczność”, sztandar 

Szkoły Podstawowej 

nr 3 im. Tadeusza 

Kościuszki                          

w Siemianowicach 

Śląskich 

wyprowadzić 

Postawa 

zasadnicza 

„baczność” 

Postawa zasadnicza 

„baczność” 

 

 

 

 

 

 

Wyjście pocztu 

sztandarowego 

Postawa 

zasadnicza 

„baczność” 

 

 

Postawa                   

„na ramię”                  

w marszu 

Wyprowadzenie 

sztandaru 

 

7. „Spocznij” 

 

Wszyscy 

zebrani siadają               

i zajmują swoje 

miejsca                     

po wyjściu 

pocztu 

sztandarowego 

  

 
 

 

 



 

Treść ślubowania: 

 

Przyjmując sztandar  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach 

Śląskich ślubujemy uroczyście: 

- Być wiernymi tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą. ŚLUBUJEMY 

 - Godnie reprezentować swoją Szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami, wytrwałą pracą                             

i wzorowym zachowaniem. ŚLUBUJEMY 

- Dbać o dobre imię Szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców, solidnie wypełniać 

obowiązki ucznia. ŚLUBUJEMY 

- Strzec sztandaru szkoły w imię hasła „ Bóg, Honor, Ojczyzna”. ŚLUBUJEMY 

 

V. Symbole narodowe 

1. Godło, flaga i hymn są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej, do których należy odnosić 

się z szacunkiem. Symbole narodowe mają najwyższą rangę.  

2. Hymn państwowy jest odśpiewywany przy najważniejszych uroczystościach szkolnych.  

3. Hymnem Polski od 1927 roku jest Mazurek Dąbrowskiego, który jest polską pieśnią 

patriotyczną.  

4. Podczas wykonywania hymnu państwowego wymagana jest postawa zasadnicza. 

5. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie 

zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony 

w czerwonym polu tarczy. 

6. Barwami flagi Rzeczypospolitej Polskiej są kolory: biały oraz czerwony – ułożone                        

w dwóch poziomych równoległych pasach tej samej szerokości (na górze kolor biały, na dole 

kolor czerwony). 

7. Flaga powinna być wywieszana, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice oraz święta 

państwowe. 

8. Poszanowanie dla symboli narodowych jest oznaką szacunku dla swojego kraju. 

ZAKOŃCZENIE 

Sztandarowi szkoły należy się taki sam szacunek jak symbolom narodowym. 

Społeczność szkolna powinna stosować się do powyższego zbioru zasad, które szczegółowo 

określa ceremoniał. 


