CEREMONIAŁ
POCZTU SZTANDAROWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE
Ceremoniał Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki
wKoszalinie przedstawia wygląd sztandaru szkoły, skład pocztu sztandarowego oraz jest
opisem
przeprowadzania
uroczystości
z
udziałem
sztandaru
szkolnego
i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną całość z przyjętą tradycją szkolną oraz
harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.
I. Wygląd Sztandaru Szkoły
§1
Sztandar jest symbolem oraz najwyższym dobrem szkoły i należny mu jest taki sam
szacunek, jak symbolom narodowym. Uroczystości szkolne z udziałem Sztandaru Szkoły
wymagają zachowania szczególnej powagi. Postawę poszanowania sztandaru należy
zachować również w trakcie przechowywania, transportu i przygotowywania go do
prezentacji.
§2
Sztandarem Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie jest sztandar
nadany szkole w dniu 13 października 1994 roku.
§3
Na awersie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie, znajduje
się podobizna głowy patrona szkoły, Jana Matejki. Wokół podobizny patrona znajduje się
napis: Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie im. Jana Matejki.
§4
Rewers sztandaru zawiera polskie symbole narodowe. Na biało-czerwonych barwach
umieszczono Orła Białego – godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis
Rzeczpospolita Polska.
§5
Sztandar Szkoły wraz z drzewcem jest przechowywany na terenie szkoły
w holu głównym w zamkniętej, oszklonej gablocie.
§6
W przypadku żałoby narodowej lub w trakcie udziału w uroczystościach
pogrzebowych lub żałobnych sztandar należy ozdobić czarnym kirem.
§7
Kir, czyli wstęgę czarnej materii, umieszcza się na sztandarze w taki sposób, aby
zaczynał się w lewym górnym rogu awersu, a kończył w połowie szerokości dolnej,
czerwonej materii (na długości trzech czwartych płachty sztandaru).
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II. Poczet Sztandarowy
§1
Poczet Sztandarowy składa się z trzech osób (jednego chłopca – chorążego
i dwóch dziewcząt jako asysty). Chorąży trzyma sztandar, asysta stoi po jego prawej
i lewej stronie. W nagłym przypadku (zasłabnięcia chorążego lub innego zdarzenia
zdrowotnego, losowego dotyczącego jego osoby) dopuszczalne jest przejęcie i trzymanie
sztandaru przez asystę chorążego.
§2
Wszystkich członków Pocztu Sztandarowego obowiązuje strój galowy: dziewczęta –
białe bluzki, czarne/granatowe spódnice lub spodnie, ciemne półbuty; chłopcy – czarny
lub granatowy garnitur, biała koszula z krawatem (dopuszcza się możliwość zdjęcia
marynarki), ciemne półbuty.
Wszyscy członkowie pocztu są przepasani przez prawe ramię biało-czerwonymi szarfami
(kolor biały szarfy znajduje się u góry), a na rękach mają białe rękawiczki.
§3
Podczas uroczystości z udziałem pocztu odbywającej się na zewnątrz budynku
w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.
§4
Bycie członkiem Pocztu Sztandarowego jest najwyższym zaszczytem, jakiego może
dostąpić uczeń szkoły. Uczniowie do pocztu są wybierani spośród młodzieży z klas VII
i VIII – o wysokiej kulturze osobistej, obowiązkowych i z najlepszymi wynikami w nauce
oraz z co najmniej bardzo dobrym zachowaniem – przez opiekuna pocztu w porozumieniu
z wychowawcami klas, a zatwierdzani przez Radę Pedagogiczną na jej czerwcowym
posiedzeniu klasyfikacyjnym. Kandydatów do Pocztu Sztandarowego do Rady
Pedagogicznej zgłasza opiekun pocztu. Uczniowie z klas VII tworzą rezerwowy skład
pocztu.
§5
O wyborze uczniów do Pocztu Sztandarowego powiadamiani są ich rodzice lub
prawni opiekunowie. Po zakończeniu kadencji nazwiska uczniów tworzących skład pocztu
wpisywane są do kroniki szkolnej, a uczniowie otrzymują publiczne podziękowania.
§6
Za niewłaściwe realizowanie obowiązków chorążego i asysty Pocztu Sztandarowego,
a
w
szczególności
brak
należytego
szacunku
dla
sztandaru
i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia regulaminu szkolnego,
uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu na wniosek opiekuna sztandaru lub
innego uprawnionego organu szkoły, po zatwierdzeniu wniosku przez Radę
Pedagogiczną. Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. W takim przypadku
dokonuje się wyboru uzupełniającego.
§7
Funkcję opiekuna Pocztu Sztandarowego pełni nauczyciel wybrany przez Dyrektora
Szkoły. Jego obowiązkiem jest przeszkolenie uczniów należących do pocztu, nauczenie ich
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procedur oraz dbanie o planowy udział pocztu w uroczystościach szkolnych
i pozaszkolnych (a także w próbach uroczystości).
III. Postawy sztandaru
§1
W czasie uroczystości szkolnych i odbywających się poza szkołą Poczet Sztandarowy
wykonuje sztandarem następujące postawy i chwyty: postawa zasadnicza, postawa
„spocznij”, postawa „na ramię”, postawa „prezentuj”, salutowanie sztandarem w miejscu
i salutowanie sztandarem w marszu.
§2
Opis postaw i chwytów w czasie uroczystości
POSTAWY

Postawa zasadnicza

Postawa "spocznij"

Postawa
"na ramię sztandar"

Postawa
"prezentuj sztandar"

OPIS CHWYTU

ZASTOSOWANE
KOMENDY
Po komendach: "Poczet stój" (po
marszu).
Po komendzie: "Baczność"
(podawanej przez prowadzącego
uroczystość).
Po komendzie: "Spocznij"
(podawanej przez chorążego po
zatrzymaniu pocztu) następuje tu
automatycznie wyrównanie linii i
odległości.
Po komendach: "Po ślubowaniu",
"Po hymnie".

Sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy
prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce
podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć
prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka
w postawie zasadniczej.
Sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w
postawie zasadniczej. Chorąży i asysta pozostają
w postawie spocznij – ciężar ciała przenoszą na
prawą nogę przy jednoczesnym wysunięciu pięty
lewej stopy na wysokość środka prawej, przy
jednoczesnym skręcie lewej o 45 stopni w lewą
stronę.
Chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na
wysokość prawego barku, przy jednoczesnym
położeniu lewej na drzewcu na wysokości pasa.
Po
przebrzmieniu
zapowiedzi
komendy: Automatycznie po komendzie
"sztandar" energicznym ruchem przenosi "Sztandar wprowadzić" lub "Poczet
drzewce sztandaru na prawy bark, zatrzymując go sztandarowy - Wystąp"
w pochyleniu 45 stopni. Płachta sztandaru musi
być oddalona od barku przynajmniej na szerokość
dłoni.
Po komendzie prowadzącego "Na
prawo/lewo patrz".
Po komendzie chorążego pocztu
"Baczność", w czasie czytania
Z postawy zasadniczej chorąży kładzie lewą rękę
ewangelii, Podniesienia Hostii,
na drzewcu sztandaru poniżej końca zaczepu
Przeistoczenia, Błogosławieństwa
płachty, przy jednoczesnym maksymalnym
Najświętszym Sakramentem, śpiewu
opuszczeniu
prawej
po
drzewcu.
Po
hymnu kościelnego, roty, ogłoszenia
przebrzmieniu komendy "prezentuj sztandar"
minuty ciszy, składania trumny do
wykonuje salutowanie sztandarem.
grobu, podczas składania wieńców,
śpiewu hymnu organizacji, na
uroczystość której poczet został
zaproszony, jeżeli wcześniej
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prowadzący nie podał odpowiednich
komend oraz przed Najświętszym
Sakramentem w czasie uroczystego
wejścia do świątyni.
Salutowanie
sztandarem
w miejscu

Salutowanie
sztandarem w marszu

Wykonuje się z postawy prezentuj. Chorąży robi
zwrot w prawo skos, przy jednoczesnym
wysunięciu lewej nogi w przód na odległość
jednej stopy i pochyleniu sztandaru w przód do
kąta 45 stopni. Ręka lewa pozostaje co najmniej
w odległości dłoni od płachty sztandaru.

Po komendach i w sytuacjach jak w
rubryce powyżej oraz samoczynnie,
gdy odbierający honory zbliży się na
pięć kroków do sztandaru.

"Na prawo patrz" pochyla sztandar
pod kątem 45 stopni, pozostając w
Z położenia na ramię w taki sam sposób jak w
marszu krokiem defiladowym.
czasie salutowania w miejscu.
"Baczność" - dokonuje położenia
sztandaru na ramię.

§3
W czasie dłużej trwających uroczystości szkolnych dopuszcza się wykonywanie
postawy „spocznij” z wykorzystaniem specjalnego stojaka na sztandar. Chorąży
umieszcza wtedy drzewiec sztandaru w stojaku, a asysta pomaga mu w tym, stopami
przytrzymując podstawę stojaka. Po tej czynności Poczet Sztandarowy zajmuje
przydzielone mu miejsca siedzące za sztandarem szkoły.
IV. Uroczystości szkolne
§1
Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły wymagają zachowania szczególnej
powagi. Postawę poszanowania sztandaru należy zachować również w trakcie
przechowywania, transportu i przygotowywania go do prezentacji.
§2
Sztandar szkolny powinien być obecny na najważniejszych uroczystościach szkolnych,
a w szczególności na: rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, ceremonii ślubowania
klas pierwszych, uroczystym pożegnaniu i ślubowaniu absolwentów szkoły, ceremonii
przekazania i zaprzysiężenia pocztu sztandarowego, a także na akademiach z okazji świąt
państwowych oraz na uroczystościach poza szkołą – na zaproszenie innych szkół
i instytucji.
§3
Przed rozpoczęciem uroczystości Poczet Sztandarowy czeka przy wejściu do sali lub
na plac, na którym odbywa się uroczystość. Osoba prowadząca uroczystość prosi
zebranych o powstanie, a następnie wygłasza formułę: „Poczet Sztandarowy sztandar
Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie wprowadzić!” lub „Poczet
Sztandarowy sztandar wprowadzić!”. Poczet Sztandarowy wchodzi na miejsce
uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym
osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją,
a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub
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prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Zebrani
mogą usiąść.
§4
Jeśli śpiewany jest hymn państwowy, osoba prowadząca wygłasza formułę: „Do
hymnu!” lub „Do hymnu państwowego!”. Wszyscy wstają. Członkowie pocztu stają na
baczność, a sztandar należy pochylić do przodu pod kątem 45°. Po odśpiewaniu bądź
odegraniu hymnu następuje komenda „Po hymnie!”. Zebrani mogą usiąść, poczet
podnosi sztandar do pionu i może stanąć w pozycji „Spocznij”.
§5
Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej lub papieskiej
na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.
§6
Po zakończeniu uroczystości prowadzący prosi zebranych o powstanie
i wydaje komendę: „Poczet Sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana
Matejki w Koszalinie wyprowadzić!” lub „Poczet Sztandarowy sztandar wyprowadzić!”.
Poczet Sztandarowy wychodzi w ten sam sposób, w jaki wchodził – trzymając sztandar
pod kątem 45°. Osoby zebrane na miejscu uroczystości mogą je opuścić dopiero po
wyjściu pocztu.
§7
Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na
ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości, zawsze należy pochylić
go do przodu.
§8
Ceremoniał przekazania sztandaru
Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem uczniom młodszego rocznika odbywa
się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności
Dyrektora szkoły. Najpierw występuje Poczet Sztandarowy ze sztandarem, a następnie
wychodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu
sztandarowego, który mówi: „Przekazujemy Wam sztandar Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie – symbol naszej szkoły. Opiekujcie się nim i godnie
reprezentujcie naszą szkołę.” Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
„Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje
obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki
w Koszalinie.” Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży
salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po
tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu
sztandarowego: rękawiczek, szarf. Po przekazaniu sztandaru stary skład Pocztu
Sztandarowego dołącza do pozostałych na sali uczniów.
§9
Ceremoniał ślubowania klas pierwszych
W ceremonii ślubowania klas pierwszych uczestniczy Poczet Sztandarowy.
Prowadzący uroczystość prosi wszystkich o powstanie i wydaje komendę: „Poczet
Sztandarowy wystąp”. Poczet sztandarowy ze sztandarem występuje na środek sali.
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Następnie prowadzący o wystąpienie na środek sali prosi przedstawicieli klas. Występuje po
jednym uczniu z każdej klasy pierwszej. Pierwszoklasiści podchodzą do sztandaru, stając
po obu jego stronach, unoszą prawą rękę do ślubowania. Następnie prowadzący wydaje
komendę: „Do ślubowania!” Poczet Sztandarowy wykonuje chwyt „prezentuj”, salutowanie
w miejscu. Odbywa się ślubowanie. Po odczytaniu tekstu ślubowania pada komenda: „Po
ślubowaniu!” Poczet Sztandarowy zajmuje postawę spocznij. Pierwszoklasiści dołączają do
pozostałych uczniów swoich klas. Po czym następuje komenda: „Baczność. Poczet
Sztandarowy wstąp!” Poczet wraca na swoje miejsce.
§ 10
Tekst ślubowania klas pierwszych
„Wstępując do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki
w Koszalinie uroczyście przyrzekamy na sztandar - symbol tradycji
i chluby naszej szkoły, że uczynimy wszystko, aby być godnym miana ucznia tej szkoły ślubuję:





Być dobrym Polakiem - ślubuję!
Starać się być dobrym uczniem i kolegą – ślubuję!
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły - ślubuję!
Swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – ślubuję!”

§ 11
Ceremoniał ślubowania absolwentów szkoły
Poczet Sztandarowy uczestniczy w ceremonii ślubowania absolwentów szkoły,
odbywającej się w trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas ósmych.
Prowadzący uroczystość prosi wszystkich o powstanie i wydaje komendę: „Poczet
Sztandarowy wystąp”. Poczet Sztandarowy ze sztandarem występuje na środek sali.
Następnie prowadzący o wystąpienie na środek sali prosi przedstawicieli klas ósmych.
Występuje po jednym uczniu z każdej klasy ósmej. Absolwenci podchodzą do sztandaru,
stając po obu jego stronach, unoszą prawą rękę do ślubowania. Następnie prowadzący
wydaje komendę: „Do ślubowania!” Poczet Sztandarowy wykonuje chwyt „prezentuj”,
salutowanie w miejscu. W postawie zasadniczej odbywa się ślubowanie ósmoklasistów.
Po odczytaniu tekstu ślubowania i złożeniu przyrzeczenia przez wszystkich absolwentów
pada komenda: „Po ślubowaniu!”. Poczet Sztandarowy zajmuje postawę spocznij.
Reprezentanci klas dołączają do pozostałych uczniów swoich klas. Po czym następuje
komenda: „Baczność. Poczet Sztandarowy wstąp!” Poczet wraca na swoje miejsce.
§ 12
Tekst ślubowania absolwentów szkoły
„My Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ślubujemy:
 dbać o honor i dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować – Ślubujemy,
 zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym
swoim życiu – Ślubujemy,
 pamiętać o wpajanych nam tu wartościach, a w szczególności o umiłowaniu do nauki
i szacunku do drugiego człowieka – Ślubujemy,
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 dążyć do realizacji swoich planów i marzeń w poszanowaniu dobra ogółu, wzorową
postawą służyć Ojczyźnie – Ślubujemy,
 zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszej
Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej – Ślubujemy”.
V. Uroczystości kościelne, samorządowe i państwowe
– poza terenem szkoły
§1
Sztandar Szkoły może brać udział w świętach państwowych, uroczystościach
rocznicowych organizowanych przez organy samorządowe i administrację państwową
oraz w uroczystościach religijnych: mszach świętych, uroczystościach pogrzebowych
i innych.
§2
W dniu uroczystości sztandar przewożony jest na miejsce zbiórki pocztów
sztandarowych, tam, przy pełnej obsadzie asysty, chorąży dokonuje jego rozwinięcia.
Celebracja sztandaru jest zgodna z ustalonymi w czasie danych uroczystości regułami
zachowania pocztów. Po uroczystości sztandar jest przewożony do szkoły i umieszczany
w szkolnej gablocie.
§3
Uroczystości kościelne
W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany
bez podawania komend.
§4
W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy mszy wstają. Poczet przechodzi
przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu i staje po lewej lub po prawej
stronie, bokiem do Ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.
Zebrani mogą usiąść. Jeśli droga przemarszu jest wąska, Poczet może iść „gęsiego”,
w rzędzie, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku.
§5
W trakcie Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie Pocztu Sztandarowego nie
klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały
czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.
§6
Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu w pozycji „Baczność” następuje
w następujących sytuacjach:
a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św.,
oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu
Najświętszego Sakramentu;
b) podczas śpiewania Hymnu Państwowego i hymnów kościelnych;
c) podczas opuszczania trumny do grobu;
d) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
e) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
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f) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną
przemawiającą osobę.
§7
Po zakończonej uroczystości Poczet Sztandarowy wychodzi w taki sam sposób, w jaki
wchodził. Wszyscy zebrani stoją.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18
im. Jana Matejki w Koszalinie
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