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CEREMONIAŁ  WEWNĄTRZSZKOLNY   

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   

Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI   

IM. POWSTAŃCÓW  WIELKOPOLSKICH   

W  NOWYCH   SKALMIERZYCACH 

 

Spis  treści : 

1. Wstęp 

2. Symbole Szkoły. 

3. Patron Szkoły.  

4. Godło Szkoły.  

5. Sztandar Szkoły. 

6. Hymn Szkoły. 

7. Uroczystości z udziałem sztandaru: 

      I  Stałe uroczystości szkolne 

      II  Przekazanie sztandaru  

      III Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru 

      

 

Wstęp  

Ceremoniał wewnątrzszkolny opisuje symbole Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  im. Powstańców 

Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach oraz określa uroczystości z 

udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. 

       Przedstawia wykaz stałych uroczystości szkolnych i elementy 

tradycji szkoły.  

       Jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm  

zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. 

       Stanowi on integralną część tradycji i harmonogramu pracy 

placówki. 
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Symbole Szkoły 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 

Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach posiada:  

      a) Patrona – Powstańców Wielkopolskich, 

b) Godło, 

c) Sztandar, nadany w roku 1962, 

d) Hymn szkolny. 

 

Patron Szkoły 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Nowych Skalmierzycach  

         posiada patrona – Powstańców Wielkopolskich  i jego imię nosi. 

 

Godło Szkoły 

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Nowych 

Skalmierzycach posiada godło.  

Przedstawia ono pomnik Powstańców Wielkopolskich. 

 

Obraz godła 
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Sztandar Szkoły 

 

1.  Sztandar jest przechowywany w gablocie  na korytarzu szkoły.  

2.  W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie 

wyróżniający się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym 

zachowaniu.  

Skład pocztu sztandarowego:  

 chorąży: jeden uczeń,  

 zastępca chorążego: jeden uczeń,  

 asysta: dwie uczennice.  

    Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna SU (za 

zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów) 

do dyrektora szkoły.  

    Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. 

Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu 

uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych.  

    Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe 

dyplomy oraz nagrody, a ich nazwiska zostają wpisane do kroniki 

szkoły. 

    Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze 

składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać 

kolejnego wyboru. 

3. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

 biało – czerwone szarfy założone przez 

prawe ramię, zwrócone kolorem białym w 

stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,  

 białe rękawiczki.  
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 Hymn Szkoły 

Szkoła podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi posiada swój hymn.  

Słowa hymnu:  

Od zerówki przez kilka lat, zmienia się dziecięcy świat 

Gdy przychodzisz tu codziennie do swej szkoły! 

Tak przemija całe sześć lat, możesz już wyruszyć w świat 

W oczach będziesz nosił obraz szkoły swej. 

  

  

Moja szkoła, nasza szkoła 

Co dzień nas do siebie woła. 

  

{Różnie nam tu wiedzie się 

Raz jest dobrze, a raz źle.} 

 

 

 

Uroczystości z udziałem sztandaru 

I. Stałe uroczystości szkolne. 

1. Sztandar bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach 

szkolnych i świętach państwowych: 

 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,  

 ślubowanie klas pierwszych,  

 uroczystości rocznicowe,  

 uroczyste zakończenie roku szkolnego,  

 pożegnanie absolwentów 

2. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią 

artystyczną. 

3.  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, 

uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni 

być ubrani w strój apelowy. 

4. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z 

opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach 

lokalnych. 
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II. Przekazanie sztandaru. 

1. Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego klas szóstych. 

 2. Wchodzi dotychczasowy poczet sztandarowy ze sztandarem, a 

następnie nowy skład pocztu i ustawia się w następującym 

porządku : chorąży i jego zastępca  z przodu sztandaru, asysta 

przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.  

3. Jako pierwszy zabiera głos szóstoklasista - dotychczasowy chorąży 

pocztu sztandarowego, który mówi: 

    Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w 

Nowych Skalmierzycach. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie 

naszą   szkołę. 

4.  Piątoklasista – chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: 

Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, 

sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi 

reprezentantami  Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 

Skalmierzycach 

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia i sztandar. 

 

III. Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru. 
  

 1. Wprowadzenie sztandaru: Prowadzący Uroczystość: 

Prowadzący:  

Proszę wszystkich o powstanie. 

Baczność. Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 

Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach wprowadzić.  

Do hymnu. 

 

Przewodniczący SU:  

Pani Dyrektor, przewodniczący Rady Samorządu 

Uczniowskiego, ....... (imię i nazwisko ucznia) melduję 

uczniów klas I – VI   ( lub IV – VI ) gotowych do 

uroczystego apelu z okazji ....(nazwa święta lub 

uroczystości). 
Dyrektor:  
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Spocznij. 
Można usiąść.      

Np. powitania gości,  przemówienia .... 

Prowadzący:  

Proszę wszystkich o powstanie, przewodniczący klas VI 

wystąp. 

 

 Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie. 

Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą przewodniczący klas 

szóstych. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i 

powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi. 

Rota ślubowania absolwentów:  

My , Absolwenci Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach ślubujemy: 

- wiernie strzec Twojego honoru; 

 

- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię; 

 

- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka SP w Nowych  

Skalmierzycach 

 

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w 

dalszym swoim życiu; 

 

 Absolwenci:  

 
ŚLUBUJEMY. 

 

  Prowadzący: Wyprowadzenie sztandaru: 

Proszę wszystkich o powstanie. 

Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić. 
Spocznij. Proszę usiąść    

 

 3.  Część artystyczna uroczystości. 

 


