
REGULAMIN WYBORU POCZTU SZTANDAROWEGO
ORAZ CEREMONIAŁU UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM POCZTU SZTANDAROWEGO

w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny
ul. Budziszyńska 2, Szczecin

I. Wybór pocztu sztandarowego

1. Być członkiem pocztu sztandarowego to zaszczytne wyróżnienie. Uczniowie wchodzący w skład
pocztu reprezentują całą społeczność szkolną Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny.

2. Członka pocztu sztandarowego  winna cechować :
1) nienaganna postawa moralna i kultura osobista;
2) aktywność i zaangażowanie w życie szkoły lub środowiska;
3) właściwy stosunek do obowiązków szkolnych i dobre wyniki w nauce; uczniowie ci winni mieć 

bardzo dobrą ocenę zachowania, a średnia ocen powinna wynosić co najmniej  4,75.

3. Ustala się następujący tryb wyboru członków pocztu:
1) kandydatów zgłaszają wychowawcy klas siódmych;
2) skład pocztu ustala rada pedagogiczna w głosowaniu jawnym, dokonując wyboru 3 uczniów

składu podstawowego;
3) powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą obsadę pocztu w razie jej

nieobecności;
4) kandydatury przedstawione są na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.

4. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania sztandaru w dniu
uroczystego zakończenia roku szkolnego.

5. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie, którzy okazali się niegodni pełnionej funkcji mogą być
odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takiej sytuacji dokonuje się wyboru uzupełniającego.

6. Uzupełnienie lub zmiana członków pocztu odbywa się na wniosek opiekuna pocztu lub członka
rady pedagogicznej. Zasadność wniosku o zmianę składu pocztu określa rada pedagogiczna
w drodze głosowania.

7. Dyrektor szkoły wybiera nauczyciela opiekuna pocztu sztandarowego i sztandaru szkoły.

II. Ceremoniał uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego

1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się:
1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
2) ślubowanie klas pierwszych;
3) uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych: 2 Maja, 3 Maja,

11 Listopada.

2. Do najważniejszych symboli szkolnych zalicza się:
1) godło szkoły;
2) sztandar szkoły;
3) hymn państwowy.
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1. Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród
zaproponowanych przez RP uczniów. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład
„rezerwowy”.

2. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych wymienionych
powyżej oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

3. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono
żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Dekorowanie flagi kirem
wygląda następująco:
1) wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości

dolnej, czerwonej materii flagi;
2) nie jest określona szerokość kiru;
3) na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej

górnej strony do prawej.

4. Podczas dłuższych przemarszy dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak
przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

5. 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 ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

6. 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”.

7. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” wykonuje się
w następujących sytuacjach:
1) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św.,

oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego
Sakramentu;

2) podczas opuszczania trumny do grobu;
3) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
4) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.

8. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń: ciemny garnitur, biała koszula i krawat lub
mundurek szkolny, ciemne buty. Uczennice: białe bluzki, ciemne spódnice lub mundurek szkolny,
ciemne buty.

9. Insygnia pocztu sztandarowego:
1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę

kołnierza, spięte na lewym biodrze;
2) białe rękawiczki.
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10. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw
organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród
nauczycieli szkoły.

11. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:
1) osoba prowadząca uroczystość podaje komendę:

Proszę o powstanie, „Baczność” „Sztandar KSP im. Św. Rodziny wprowadzić” – uczniowie
bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. 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 prawej stronie sali,
przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.

2) po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:

„Do hymnu państwowego” - odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy zgodnie
z istniejącym prawem jest to „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest
pochylony pod kątem 45°.

3) po odśpiewaniu hymnu (sztandar pochylony pod kątem 45°) prowadzący podaje komendę:

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

4) na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę:

Proszę o powstanie, „Baczność”, „Sztandar KSP im. Św. Rodziny wyprowadzić” -
zachowanie uczniów i zgromadzonych osób są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu
do sali.

12. Sposób zachowania pocztu sztandarowego:
1) sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

„Na ramię”,
„Prezentuj”,
„Do nogi”.

2) wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce
na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45o (w stosunku do ramienia).

3) wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką
pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia; następnie lewą ręka chwyta drzewce sztandaru tuż
pod prawa i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca; asysta
sztandaru w postawie zasadniczej.

4) wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, sztandarowy
przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi, chwyt „Do nogi” wykonuje się na
komendę: „Baczność”;

5) salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos
z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar
w przód do 45o; po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”;

6) sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz
w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.
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13. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku
szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.
1) najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład

pocztu;
2) jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy Wam sztandar – symbol waszej godności i powinności
uczniowskiej. Dbajcie o jego honor i cześć.

3) na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o jego honor i cześć.

4) po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia;
5) chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po

tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego:
rękawiczki, szarfy.

6) po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali
uczniów.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2019 r.
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