Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej

CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY
Spis treści :
1. Wstęp.
2. Symbole Szkoły.
3. Patron Szkoły.
4. Godło Szkoły.
5. Sztandar Szkoły.
6. Uroczystości z udziałem sztandaru:
a) Przekazanie sztandaru;
b) Pasowanie na ucznia;
c) PoŜegnanie absolwentów;
d) Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru;
7. Stałe uroczystości szkolne.
8. Elementy tradycji szkoły.
9. Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi.
1. WSTĘP
Ceremoniał wewnątrzszkolny opisuje symbole Szkoły Podstawowej im.
Gustawa Morcinka w Poczesnej 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 szkoły.
2. SYMBOLE SZKOŁY
1. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej posiada:
a.
b.
c.
d.

Patrona – Gustawa Morcinka,
Logo szkoły
Sztandar
Ceremoniał wewnątrzszkolny.
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3. PATRON SZKOŁY
Szkoła Podstawowa w Poczesnej posiada patrona – Gustawa Morcinka i nosi
jego imię.
4. LOGO SZKOŁY
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka posiada swoje logo.

SP

OCZESNA

5. SZTANDAR SZKOŁY
1. Szkoła posiada sztandar o następującym wyglądzie:
Awers:
Na czerwonym tle złoty orzeł w koronie i napis Szkoła Podstawowa im. Gustawa
Morcinka w Poczesnej
Rewers
Na białym tle ksiąŜka, plansza warcab, 5 kół olimpijskich i napis „Nauka i wiedza
ojczyźnie”.
2. Sztandar jest przechowywany w szklanej gablocie na korytarzu szkolnym obok
gabinetu wicedyrektora szkoły. Insygnia pocztu sztandarowego znajdują się
w sekretariacie szkoły.
3. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie wyróŜniający się
w nauce, o nienagannej postawie i zachowaniu.
Skład pocztu sztandarowego:
•

chorąŜy: jeden uczeń (którzy trzyma sztandar)

•

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 najwyŜszej. Kadencja pocztu trwa
jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku
szkolnego klas szóstych.
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4. Insygnia pocztu sztandarowego to:
•

biało – czerwone szarfy załoŜone przez prawe ramię zwrócone kolorem
białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

•

białe rękawiczki.

5. Sztandar bierze udział we wszystkich waŜnych uroczystościach
szkolnych i świętach państwowych:
•

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

•

ślubowanie klas pierwszych,

•

uroczystości rocznicowe,

•

Zlot Najlepszych,

•

uroczyste zakończenie roku szkolnego.

6. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
7. Uczniowie

Szkoły

Podstawowej

im.

Gustawa

Morcinka

w

Poczesnej,

uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani
odświętnie: chłopcy: białe koszule i czarne lub granatowe spodnie, dziewczęta:
białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice.
8. Poczet

sztandarowy

pełni

funkcję

reprezentacyjną.

Wraz

z

opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach lokalnych.

9. UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM SZTANDARU
I. 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 : chorąŜy z przodu sztandaru,
asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.
3. Jako pierwszy zabiera głos szóstoklasista - dotychczasowy chorąŜy pocztu
sztandarowego, który mówi:
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Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Gustawa
Morcinka w Poczesnej. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
4.

Piątoklasista

– chorąŜy nowego

pocztu

sztandarowego

odpowiada:
Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie
wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej
im. Gustawa Morcinka w Poczesnej .
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia i sztandar.
II. Pasowanie na ucznia.
1.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej.

Sztandar stoi na środku sali. KaŜdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry
prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami skierowanymi w stronę sztandaru
i powtarza rotę przysięgi.
Rota przysięgi:
Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Uczyć się
w

szkole,

jak

kochać

Ojczyznę,

jak

dla

niej

pracować.

Starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie – Polsce.
2. Pasowanie na ucznia następuje tuŜ po ślubowaniu złoŜonym przez
pierwszoklasistów.
Dyrektor Szkoły na lewe ramię kaŜdego pierwszoklasisty, kładzie duŜy ołówek
i mówi:
Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej.
III. PoŜegnanie absolwentów.
1. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają
ślubowanie.
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Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do
góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami skierowanymi w stronę sztandaru
i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi.
2. Rota ślubowania absolwentów:
My, absolwenci Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej
Tobie, Szkoło ślubujemy:
•

dbać o honor i tradycje szkoły;

•

zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym
swoim Ŝyciu;

•

zawsze pracować sumiennie i uczciwie;

•

czynnie współuczestniczyć w Ŝyciu naszego kraju;

ŚLUBUJEMY.
IV. Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru.
1. Wprowadzenie sztandaru: Prowadzący Uroczystość:
Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność. Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej im. Gustawa
Morcinka w Poczesnej wprowadzić.
Do hymnu.
Po hymnie (równoznaczna z komenda spocznij).
MoŜna usiąść.
2. Wyprowadzenie sztandaru:
Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić.
Spocznij. Proszę usiąść.
3. Część artystyczna uroczystości.
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10. STAŁE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
1. Do stałych uroczystości szkolnych naleŜą:
•

Rozpoczęcie roku szkolnego – Rocznica wybuchu II wojny
światowej – Dzień Kombatanta,

•

Dzień Edukacji Narodowej

•

Ślubowanie uczniów klas pierwszych,

•

Święto Niepodległości,

•

Jasełka szkolne,

•

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

•

Zlot Najlepszych

•

Zakończenie roku szkolnego.

2. Do stałych uroczystości klasowych naleŜą:
•

Dzień Chłopca,

•

Andrzejki,

•

Mikołajki,

•

Spotkania wigilijne,

•

Zabawa karnawałowa

•

Dzień Babci i Dziadka,

•

Walentynki

•

Dzień Kobiet,

•

Dzień Matki,

•

Dzień Dziecka.

3. W szkole obowiązuje kalendarz uroczystości, imprez i konkursów
opracowywany na kaŜdy rok szkolny.
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11. ELEMENTY TRADYCJI SZKOŁY
Do tradycji szkoły naleŜą:
•

„Złote tarcze” i nagrody ksiąŜkowe dla uczniów klas IV – VI, którzy
uzyskają średnią ocen powyŜej 5,0 wręczane na „Zlocie Najlepszych”

•

Listy gratulacyjne wręczane na „Zlocie Najlepszych” dla

rodziców

uczniów, którzy otrzymali „Złote tarcze”
•

Listy

pochwalne

wręczane

na

„Zlocie

Najlepszych”

dla

uczniów

osiągających sukcesy w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach
sportowych
•

Dyplomy wzorowego ucznia za wyniki w nauce i zachowaniu za I półrocze
kaŜdego roku szkolnego, wręczane na apelu szkolnym

•

Listy pochwalne dla uczniów ze 100% frekwencją, wręczane na apelu
podsumowującym pracę szkoły za I półrocze oraz listy pochwalne
i nagrody

ksiąŜkowe

wręczane

na

uroczystym

zakończeniu

szkolnego
12. DEKORACJA BUDYNKU SZKOŁY FLAGAMI PAŃSTWOWYMI
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
•

święta państwowe;

•

wyjątkowe sytuacje o wymiarze państwowym.
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