
 

 

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 

I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE 

 

 

 

 

 

CEREMONIAŁ SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I 

Tradycje szkoły 



 

§ 1. 

 

1. Każdy uczeń Zespołu Szkół w Leźnie ma prawo do poznania historii szkoły oraz jej osiągnięć na rzecz 

społeczności lokalnej. 

 

2. Uczniowie zapoznają się z tradycjami szkoły podczas edukacji w ciągu całego roku szkolnego, biorąc udział 

w uroczystościach szkolnych. 

§ 2. 

 

1. Pielęgnowanie tradycji szkoły jest zaszczytnym obowiązkiem ucznia. 

 

§ 3. 

 

1. 19.XI 2005r. nastąpiło uroczyste nadanie imienia szkole. Od tego czasu szkoła nosi imię Jana Pawła II. 

 

§ 4. 

1. Symbolami szkoły są: 

a) sztandar szkoły, 

b) logo szkoły, 

c) Hymn Szkół im. Jana Pawła II, 

d) papier firmowy szkoły. 

 

§ 5. 

 

1. Opis sztandaru szkoły oraz jego symboliki zamieszczony jest w Rozdziale III „Sztandar szkoły i poczet 

sztandarowy” § 2 Ceremoniału Szkoły. 

 

2. Logo szkoły stanowi elipsa z czerwoną lamówką i białym wypełnieniem, na którym widnieje napis czarnego 

koloru „ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II            

W LEŹNIE” oraz otwarta książka, nad którą unosi się złoty płomień, które są symbolami wiedzy i młodzieńczej 

energii. 

                                                                 

                                                                           Zdj. 1: Logo szkoły 

 

 



3. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie przyjął hymn wszystkich 

szkół im Jana Pawła II, uczestniczących w corocznej pielgrzymce na Jasnej Górze. 

 

 

4. Tekst Hymnu Szkół im. Jana Pawła II: 

 

My, Jana Pawła uczniowie, 

Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać, 

Pomagać ludziom i wciąż pamiętać. 

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują, 

Twoje słowa, które uczą mądrości, 

Twoje czyny przepełnione miłością, 

By na zawsze czyste serce już mieć. 

 

Trudno być dobrym człowiekiem, 

Gdy świat pędzi i goni bez celu. 

Dlatego razem przypomnieć warto 

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują, 

Twoje słowa, które uczą mądrości, 

Twoje czyny przepełnione miłością, 

By na zawsze czyste serce już mieć. 

 

 

 

§ 6. 

 

 

1. Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Leźnie są szkołami mundurowymi. 

 

 

2. Mundurki szkolne stanowią jednolite koszulki z kołnierzykiem wraz z logo szkoły, umieszczonym po lewej 

stronie, na piersi. Dziewczęta noszą błękitne mundurki, natomiast chłopcy granatowe. Mundurki występują               

w dwóch wersjach: z krótkim i długim rękawem. 

 

 

3. Uczniowie reprezentujący szkołę na zewnątrz podczas konkursów, olimpiad i zawodów sportowych również 

zobowiązani są do wystąpienia w zależności od okazji w stroju galowym z mundurkiem (w uzasadnionych 

sytuacjach bez mundurka) lub w specjalnym szkolnym stroju sportowym. 



 

 

 

Rozdział II 

Ceremoniał szkoły 

 

 

§ 1. 

 

1. Ceremoniał Szkoły stanowi integralną część tradycji szkolnej,  harmonogramu uroczystości i imprez 

szkolnych oraz szkolnego programu wychowawczego. 

 

 

§ 2. 

 

1. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w uroczystościach szkolnych organizowanych zgodnie z ustalonym 

przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną harmonogramem  imprez szkolnych na dany rok szkolny. Podczas 

obchodów świąt państwowych i szkolnych uczniowie są zobowiązani do podkreślenia ich podniosłości 

uroczystym strojem. Uroczysty strój rozumie się jako biała bluzka i czarna/granatowa spódnica dla dziewcząt, 

biała koszula i czarne/granatowe spodnie dla chłopców. Ze względu na mundurowy charakter szkoły mundurek 

szkolny założony na białą bluzkę/koszulę w niektórych przypadkach stanowi uroczysty strój. 

 

 

2. Ceremoniałem szkolnym objęte są następujące święta państwowe: 

a) Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 

b) Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski, 

c) Święto Konstytucji 3-go Maja. 

 

 

3. Ceremoniałem szkolnym objęte są następujące imprezy szkolne: 

a) rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

c) święto Patrona Szkoły – Jana Pawła II oraz rocznica jego śmierci, 

d) Dzień Kombatanta, 

e) pożegnanie klas trzecich gimnazjum, 

f) zakończenie roku szkolnego. 

 

§ 3. 

 



1. Społeczność uczniowska ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz podczas obchodów rocznic świąt 

państwowych i oświatowych. Do tych celów wyznaczony zostaje poczet sztandarowy, który powinien 

uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół                   

i instytucji. 

 

Rozdział III 

Sztandar szkoły i poczet sztandarowy 

 

§ 1. 

 

1. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie posiada sztandar nadany          

2 kwietnia 2006 roku. 

 

§ 2. 

 

1. Sztandar szkoły na stronie głównej przedstawia w prawym górnym rogu godło Polski na białym tle                      

i w dolnym lewym rogu na czerwonym tle napis wyszyty złotą nicią: „BÓG CZŁOWIEK PRAWDA”. Na 

drugiej stronie pośrodku widnieje na turkusowym tle wizerunek Jana Pawła II wraz z herbem papieskim oraz 

złoty napis nazwy szkoły wraz z datą nadania sztandaru. Cały brzeg sztandaru jest obszyty złotą frędzlą.               

W górnej części drzewca wbitych jest 7 drewnianych gwoździ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 



Zdj. 2: Strona główna sztandaru szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Zdj. 3: Strona odwrotna sztandaru szkoły 

 

 

2. Symbolika sztandaru. 

Strona główna sztandaru nawiązuje do barw i symboli narodowych Polski oraz do najważniejszych wartości 

społeczności szkolnej, jakimi są Bóg i szczera wiara w niego, pomoc drugiemu człowiekowi i akceptacja jego 

takim, jakim jest, oraz prawda, która oznacza również prawdomówność, uczciwość, rzetelność, obiektywność                

i mądrość. Strona odwrotna jest poświęcona patronowi szkoły Janowi Pawłowi II, który jest wzorem do 

naśladowania i największym autorytetem dla uczniów Zespołu Szkół w Leźnie.  

 

 

 

§ 3. 

 

1. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi. 

 

2. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymaga jego poszanowania. 

 

3. Sztandar jest przechowywany w gablocie w centralnym miejscu szkoły.  

 

4. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: 

a) czarne togi z turkusowym obszyciem oraz z logo szkoły, umieszczonym po lewej stronie, na pelerynie.; 

b) czarne birety z turkusowymi frędzelkami. 



 

 

Zdj. 4: Poczet sztandarowy w togach i biretach 

 

 

 

§ 4. 

 

 

1. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego               

w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. 

 

 

2. W skład pocztu sztandarowego wchodzą: 

a) chorąży - uczeń klasy trzeciej gimnazjum, 

b) asysta - dwie uczennice klasy trzeciej gimnazjum. 

 

 

3. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: w togi i birety oraz ciemne półbuty. 

 

 



4. Wybierane są dwa składy pocztu sztandarowego – zasadniczy i rezerwowy. Kandydatury takich składów 

przedstawione są przez wychowawców klas drugich gimnazjum na końcoworocznej Radzie Pedagogicznej          

i przez nią zatwierdzone. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni rodzice przez 

wychowawców klas na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym. 

  

 

5. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok.  

 

 

6. Opiekunami pocztu sztandarowego są wyznaczone przez Dyrekcję Szkoły osoby. Opiekun pocztu jest                  

w czasie danej kadencji opiekunem ceremoniału szkolnego,  który ma obowiązek dbać o właściwą celebrację 

sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami. 

 

 

 

§ 5. 

 

 

1. Ceremonii przekazania sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowi dokonuje Dyrektor Szkoły podczas 

uroczystości szkolnej zakończenia roku szkolnego. 

 

 

2. Podczas ceremonii przekazania sztandaru poczty składają następujące ślubowanie: 

 

 

a) Uczniowie z pocztu ustępującego: 

 

„Przekazujemy Wam sztandar, symbol patriotyzmu i dumy narodowej, sztandar, który naszym ojcom wskazywał 

drogę walki o wolność i niepodległość, który przez  lata pomagał nam w poznawaniu tajników wiedzy                 

i kształtowaniu naszej osobowości”. 

 

 

b) Uczniowie z nowego pocztu: 

 

„Przyjmując ten sztandar, przyrzekamy nieść go wysoko, pomnażać bogaty dorobek naszej szkoły,  nie splamić 

nigdy honoru szkoły”. 

 

 

 

 



Rozdział IV 

Ceremoniał świąt państwowych i imprez szkolnych 

 

 

§ 1. 

 

1. Podczas uroczystości państwowych i szkolnych poczet sztandarowy prezentuje sztandar szkoły wg ustalonych 

chwytów sztandaru i postaw chorążego i asysty: 

 

 

Postawy Opis chwytu sztandaru 

„Zasadnicza” Poczet w postawie na baczność; trzewik drzewca sztandaru przy 

prawej nodze na wysokości czubka buta; sztandar 

przytrzymywany prawą ręką powyżej pasa. 

„Spocznij” Sztandar trzymany jak w postawie „zasadniczej”; poczet               

w postawie „spocznij”. 

„Na ramię” Chorąży prawą ręką kładzie drzewce  na prawe ramię i trzyma je 

pod kątem 45°. Dozwolona jest pomoc lewą ręką. 

„Prezentuj” Z postawy „zasadniczej” chorąży kładzie lewą rękę na drzewcu 

sztandaru poniżej zaczepu płachty, prawą rękę opuszcza 

maksymalnie po drzewcu. 

„Salutowanie sztandarem w miejscu” Chorąży wysuwa lewą nogę w przód na odległość jednej stopy           

i pochyla sztandar w przód do kąta 45°. 

 

 

 

§ 2. 

 

1. Komendy obowiązujące w czasie wprowadzenia sztandaru:  

 

Komenda Poczet sztandarowy 

„Proszę wszystkich o powstanie!” Z postawy „zasadniczej” przechodzi w postawę „na ramię”. 

„Poczet sztandarowy sztandar 

wprowadzić!” 

Kieruje się z końca sali w stronę sceny, kolejno asysta, chorąży, 

asysta. Ustawia się w wyznaczonym miejscu i przyjmuje postawę 

„zasadniczą”. 

„Baczność! Do hymnu!” Z postawy „zasadniczej” przechodzi do postawy „prezentuj”          

i „salutowania sztandarem w miejscu”. 

„Po hymnie!”  Przechodzi do postawy „zasadniczej”. 

„Można usiąść!” Uczestnicy uroczystości siadają. 

 



§ 3. 

 

1. W przypadku dłuższego czasu części oficjalnej uroczystości obowiązują komendy: 

 

Komenda Poczet sztandarowy 

„Poczet sztandarowy, sztandar osadzić!” Chorąży unosi sztandar, podchodzi do stojaka i umieszcza w nim 

drzewce sztandaru; chorąży wraca na wyznaczone miejsce; poczet 

może usiąść. 

„Poczet do sztandaru!” Poczet wstaje; chorąży podchodzi do stojaka i wyjmuje sztandar; 

wraca do wyznaczonego miejsca i przyjmuje postawę 

„zasadniczą”. 

 

 

 

3. Komendy obowiązujące w czasie wyprowadzenia sztandaru: 

 

Komenda Poczet sztandarowy 

„Proszę wszystkich o powstanie!” Z postawy „zasadniczej” przechodzi w postawę „na ramię”. 

„Poczet sztandarowy, sztandar 

wyprowadzić!” 

Kieruje się od sceny na koniec sali, kolejno asysta, chorąży, 

asysta; wchodzi za kotarę. 

„Spocznij!” Uczestnicy uroczystości mogą usiąść lub opuścić salę. 

 

 

 

4. Komendy obowiązujące przy przekazaniu sztandaru: 

 

Komenda Poczet sztandarowy 

„Poczet sztandarowy w składzie: 

-chorąży uczeń... 

-asysta uczennica... 

Wystąp!” 

Nowe składy pocztu sztandarowego ustawiają się naprzeciwko 

sztandaru; przyjmują postawę „na baczność”. 

„Do ślubowania!” Poczty składają ślubowanie (rota ślubowania w Rozdziale III 

„Sztandar szkoły i poczet sztandarowy” § 5.); następuje 

przekazanie sztandaru; po odmaszerowaniu poprzedniego składu 

i składu rezerwowego, nowy skład pocztu zajmuje wyznaczone 

miejsce. 

„Po ślubowaniu!” Poczet przyjmuje postawę „zasadniczą” 

 

 

 



 

5. Komendy obowiązujące przy ślubowaniu klas pierwszych: 

 

Komenda Poczet sztandarowy 

„Do ślubowania!” Z postawy „zasadniczej” przechodzi w postawę „salutowanie 

sztandarem w miejscu”. 

„Po ślubowaniu!” Poczet przyjmuje postawę „zasadniczą”. 

 

 

6. Ślubowanie klas pierwszych odbywa się przez podniesienie prawej ręki i wypowiedzenie tekstu ślubowania: 

 

Do ślubowania!(komenda) – wyciągnąć prawą rękę w stronę sztandaru! 

 

Ślubuję: 

– Być dobrym Polakiem i uczniem. 

– Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. 

– Będę kochał Ojczyznę, 

– Uczył się, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. 

– Będę rozwijał siebie, swoją wiedzę i umiejętności. 

– Będę starał się być dobrym kolegą. 

– Swym zachowaniem i nauką 

będę sprawiał radość rodzicom i nauczycielom. 

 

PRZYRZEKAM DOTRZYMAĆ SWOJEJ OBIETNICY 

 
 

7. Uroczystości państwowe i szkolne mogą odbywać się w sali gimnastycznej w obecności gości i społeczności 

szkolnej – w części oficjalnej z udziałem pocztu sztandarowego lub w sali szekspirowskiej i mieć charakter 

apelu lub krótkiej akademii szkolnej – bez konieczności udziału pocztu sztandarowego. 


