"Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

Ceremoniał szkolny
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

Spis treści
strona

I.

Wstęp…………………………………………………………………… 3

II. Patron ośrodka…………………………………………………………. 4
III. Logo ośrodka………………………………………………………...… 4
IV. Sztandar ośrodka………………………………………………………. 5
V. Poczet sztandarowy……………………………………………………. 6
VI. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego…………………………… 7
VII. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie ośrodka……………… 8
VIII. Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru………………………….. 8
1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru................................. 8
a) wprowadzenie sztandaru........................................................................ 8
b) wyprowadzenie sztandaru...................................................................... 9
2. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych........................................................9
3. Ceremoniał przekazania sztandaru............................................................... 10

IX. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem ośrodka………… 11
X. Dekoracja budynku szkoły flagą państwową………………………... 12

2

I. Wstęp
Wstęp do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
„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 wypełniania
obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

Artykuł 4 ustawy:
„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i
obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”.
Celowym wydaje się zdefiniowanie i określenie we współczesnej szkole najważniejszych
pojęć oraz zachowań uczniów tworzących ceremoniał szkolny.

Najważniejszym zadaniem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży oraz
wychowywanie jej na świadomych obywateli. Podstawą funkcjonowania w społeczeństwie,
obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych są: kultura języka,
właściwe zachowanie i szacunek dla tradycji. Dlatego należy uczyć młodzież zasad
postępowania w różnych sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i
uroczystości szkolnych. Jednym z dokumentów stanowiącym zbiór obowiązujących w
szkole norm zachowania się jest Ceremoniał szkolny. Dokument zawiera wykaz stałych
uroczystości szkolnych i elementy tradycji szkoły. Określa symbole, opisuje uroczystości
z udziałem sztandaru szkolnego i formy jego celebracji. Dzięki temu dokumentowi szkoła
ma możliwość kształtowania i wpajania podstawowych wzorców postaw i zachowań. Stwarza
również uczniom okazję do przeżywania doniosłych chwil w życiu.
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II.

Patron ośrodka

Ośrodek posiada patrona , którym jest Lech Wierusz. Uroczystość nadania ośrodkowi
imienia odbyła się 4 grudnia 2009 r.
Lech Wierusz był człowiekiem prawym, uczciwym,
zaangażowanym w świebodzińskie życie kulturalne i spieszącym
z pomocą potrzebującym. Jego droga i postawa życiowa jest ze
wszech miar godna szacunku i stanowi wzór do naśladowania dla
społeczności szkolnej.
Dzień patrona ośrodka obchodzony jest w szkole w dniu jego urodzin tj. 18 kwietnia. W tym
dniu ośrodek obchodzi swoje święto.

III. Godło ośrodka (logo)
Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Logo naszego ośrodka przedstawia
otwartą dłoń, na której znajduje się postać dzieci (dziewczynki i chłopca) stojących pod
otwartym, kolorowym parasolem.

Logo ośrodka umieszczane jest na oficjalnych pismach urzędowych, dyplomach,
zaproszeniach itp.
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IV. Sztandar ośrodka
Sztandar szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, narodu, małej Ojczyzny,
jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
Od 4 grudnia 2009 r. ośrodek posiada sztandar.
Płat sztandaru stanowi tkanina o wymiarach: 100 x 100 cm obszyta złotymi frędzlami.
Awers sztandaru to tkanina w kolorze niebieskim. W jej centralnym punkcie znajduje się
portret Lecha Wierusza. Wizerunek patrona otacza wyhaftowana złotymi nićmi pełna nazwa
naszej szkoły , to jest : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Lecha Wierusza
w Świebodzinie. W lewym, górnym rogu widnieje logo ośrodka, a w prawym herb miasta
Świebodzina.
Rewers - druga strona sztandaru to tkanina w kolorze biało-czerwonym z wizerunkiem
Orła Białego, haftowanego srebrną nicią. W złotym kolorze są korona, dziób i szpony orła.
Rozpostarte orle skrzydła symbolizują dążenie do pokonywania przeszkód i trudności.
Czerwień i biel lewej strony sztandaru to symbol ofiarności i gotowości służenia Ojczyźnie.

W uroczystościach pogrzebowych i w czasie ogłoszonej żałoby narodowej sztandar
ozdabia się czarnym kirem.
Sztandar ośrodka przechowywany jest w specjalnej gablocie znajdującej się na parterze,
w holu szkoły zawodowej.
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V.

Poczet sztandarowy

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy, którego skład osobowy tworzą:
chorąży (sztandarowy) - uczeń
asysta (przyboczni) - dwie uczennice
Niezwykły honor i zaszczyt spotyka uczniów, którzy stanowią poczet sztandarowy, dlatego
w jego składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiej funkcji.
Wyboru pocztu sztandarowego oraz składu „rezerwowego” dokonuje Rada Pedagogiczna
spośród uczniów szkoły zawodowej i gimnazjum. O wyborze uczniów do pocztu
sztandarowego zostają powiadomieni ich rodzice lub opiekunowie specjalnym
okolicznościowym listem.
Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.
Chorąży i asysta powinni być ubrani w stroje galowe:
uczeń - garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie
uczennice - biała bluzka i ciemne spódnice tej samej długości, czarne obuwie
Insygnia pocztu sztandarowego to:
- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym
w górę, spięte na lewym biodrze,
- białe rękawiczki
Insygnia noszą wszyscy członkowie pocztu sztandarowego.
Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gablocie wraz ze sztandarem.
Ceremonia przekazania opieki nad sztandarem oraz ślubowanie nowego pocztu odbywa się
w czasie pożegnania ostatnich klas szkoły zawodowej i gimnazjum w bezpośredniej
obecności dyrektora szkoły.
Po zakończeniu kadencji, nazwiska członków pocztów sztandarowych wpisane zostają do
kroniki szkoły, a sami uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Całością spraw organizacyjnych pocztu sztandarowego zajmuje się opiekun pocztu,
wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli ośrodka. Opiekun pocztu dba o właściwą
celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza
nią.
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VI. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego
W trakcie uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące postawy
i chwyty:
- „zasadnicza” - na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar oparty na trzewiku
drzewca przy prawej nodze w pozycji pionowej, drzewce przytrzymywane
prawą ręką chorążego powyżej pasa, lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała.
- „spocznij” - postawa swobodna, sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie
„baczność”
- „prezentuj” - z postawy „baczność” chorąży unosi prawą ręką sztandar pionowo do góry
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
Ta postawa przyjmowana jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem
i wystąpieniem pocztu sztandarowego,
- „na ramię” - w chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię
i trzyma je pod kątem 45°, w czasie marszu, płat sztandaru oddalony od
barku na szerokość dłoni
- „salutowanie sztandarem” – wykonuje się z postawy „prezentuj” lub „na ramię” chorąży
pochyla sztandar w przód do 45° z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w
przód na odległość jednej stopy, sztandar znajduje się w tej postawie w
momencie ślubowania składania przyrzeczeń, w kościele w czasie
podniesienia, Komunii św. i błogosławieństwa oraz odczytywania apelu
poległych, salwy honorowej i podczas opuszczania trumny do grobu.
Poczet sztandarowy, przy wykonywaniu zwrotów porusza się zawsze za prawym
przybocznym.
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VII. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie ośrodka
Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych. Należą do nich:
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
2. Ślubowanie klas pierwszych.
3. Dzień Edukacji Narodowej.
4. Uroczystość z okazji Dnia patrona - święto szkoły.
5. Obchody świąt narodowych.
6. Pożegnanie absolwentów szkół.
7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

O udziale sztandaru w innych uroczystościach szkolnych decyduje dyrektor ośrodka.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i poszanowania w
trakcie jego prezentacji.
Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

VIII. Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru
1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:
a) wprowadzenie sztandaru
1. „Proszę wszystkich o powstanie”
Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru.
Poczet - przygotowanie do wyjścia, postawa „na ramię”.
2. „Baczność ! Poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić!”
Uczestnicy w postawie "zasadniczej" .
Poczet - wprowadzenie sztandaru w postawie „na ramię w marszu”
- zatrzymanie w ustalonym miejscu - postawa „prezentuj”.
3. „Do hymnu!”
Uczestnicy w postawie „zasadniczej”
Poczet - postawa „salutowanie w miejscu”.
4. „Po hymnie!”
Uczestnicy w postawie „spocznij”
Poczet - postawa „spocznij”

8

5. „Proszę usiąść”
Uczestnicy siadają.
Poczet - postawa "spocznij".

b) wyprowadzenie sztandaru
1. „Proszę wszystkich o powstanie ”
Uczestnicy powstają.
Poczet - postawa "spocznij"
2. „Baczność! Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić!”
Uczestnicy w postawie „zasadniczej”.
Poczet - wyprowadzenie sztandaru - postawa „na ramię w marszu”.
3. „Spocznij ”
Uczestnicy siadają
2. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych
1. „Proszę wszystkich o powstanie”
Uczestnicy wstają, postawa „spocznij”.
2. „Baczność! Poczet sztandarowy oraz uczniowie do ślubowania wystąp!”
Uczestnicy postawa „zasadnicza”.
Poczet - trzy kroki do przodu, postawa „zasadnicza” do postawy „prezentuj”.
Uczniowie stają naprzeciw sztandaru (po jego obu stronach).
3. „Do ślubowania!”
Uczestnicy w postawie zasadniczej.
Poczet - postawa „salutowanie w miejscu”
Uczniowie wyciągają w stronę sztandaru dwa palce prawej ręki, wzrok kierują na
sztandar. Dyrektor odczytuje słowa przysięgi:
„My, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Lecha Wierusza
w Świebodzinie ślubujemy uroczyście:
- rzetelną pracą pogłębiać swoją wiedzę
- sumiennie wypełniać powierzone nam obowiązki
- zawsze postępować uczciwie i zgodnie z prawem
- szanować nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców,
koleżanki i kolegów
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- szanować godność własną i innych ludzi
- dbać o honor i dobre imię szkoły
- szanować symbole szkolne i narodowe
- kochać swoją Ojczyznę
Uczniowie po każdym przyrzeczeniu odpowiadają - „ ślubujemy”.
4. „Po ślubowaniu! Spocznij”
Uczestnicy siadają.
Poczet sztandarowy wraca na wyznaczone miejsce, pozycja „spocznij”.
3. Ceremoniał przekazania sztandaru.
1. „Proszę wszystkich o powstanie".
Uczestnicy wstają, postawa „spocznij”.
2. „Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru wystąp!”
Uczestnicy - postawa „zasadnicza”.
Poczet - trzy kroki do przodu, postawa „zasadnicza” do postawy „prezentuj”
Nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru - postawa
„zasadnicza”.
3. „Baczność! Poczet sztandarowy sztandar szkoły przekazać!”
Uczestnicy postawa „zasadnicza ”
Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.
Chorąży: - podaje sztandar jednej z asysty,
- przekazuje szarfę, potem rękawiczki,
- następnie odbiera sztandar
Nowy skład pocztu przyklęka na prawe kolano i całuje sztandar
Chorąży przekazuje sztandar nowemu chorążemu i mówi:
„Przekazujemy Wam sztandar Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie - symbol patriotyzmu i tradycji, opiekujcie się nim
i godnie reprezentujcie naszą szkołę”
Nowy chorąży i asysta odpowiadają:
„Przyjmujemy ten sztandar, będziemy go strzec i szanować, obiecujemy sumiennie
wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami naszej szkoły”
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4. „Spocznij ! Ustępujący poczet – odmaszerować!”
Uczestnicy w postawie „zasadniczej” nagradzają brawami ustępujący poczet, który
przechodzi na wyznaczone miejsce.
Nowy poczet przechodzi na wyznaczone miejsce - postawa „zasadnicza”.

IX.

Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem
ośrodka

Sztandar może uczestniczyć w uroczystościach pozaszkolnych na zaproszenie innych szkół
i instytucji oraz w uroczystościach państwowych, regionalnych i religijnych : Mszy św.,

uroczystościach pogrzebowych i innych. O udziale sztandaru w uroczystościach poza szkołą
decyduje dyrektor ośrodka.
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° do przodu i staje po lewej lub po prawej
stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.
W trakcie mszy św. 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”. 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 opuszczania trumny do grobu;
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde
polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.
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X.

Dekoracja budynku szkoły flagą państwową

Budynek szkoły dekorowany jest flagą państwową w czasie:
a). świąt państwowych
b). wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych
c). dni żałoby narodowej

opracowała:
mgr Dorota Małecka

Ceremoniał Szkolny Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Lecha Wierusza
w Świebodzinie zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 25 marca 2010 r.
Ceremoniał Szkolny stanowi załącznik do Statutu Szkoły.
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