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I.  CEREMONIAŁ SZKOLNY 

1. Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem Sztandaru 

Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości 

szkolnych. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń  

i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją 

szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. 

2. Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać: 

a) flaga narodowa, 

b) godło Polski, 

c) hymn narodowy, 

d) sztandar szkoły, 

e) hymn szkoły, 

f) hymn rodzin szkół Jana Pawła II 

II.  FLAGA NARODOWA

1. Flaga narodowa to symbol państwowy, do którego należy odnosić się  

z należną czcią i szacunkiem. 

2. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 

a) święta państwowe: Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Pracy, rocznica 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

b) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego; 

c) uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły oraz uroczystości 

okolicznościowe; 

3. W czasie żałoby narodowej ogłoszonej przez Prezydenta RP, wywieszona flaga jest 

ozdobiona czarnym kirem. 

III.    FLAGA PAPIESKA 

1. Flaga papieska powstała w r. 1929. Flaga składa się z dwóch pionowych pól  

o identycznych wymiarach i kształtach. Pierwsze pole jest żółte, a drugie białe. Na 

biały tle widnieją dwa skrzyżowane klucze — srebrny i złoty, powiązane 

czerwonym sznurem i zwieńczone tiarą. Kolor żółty to kolor złota, najcenniejszego 

z metali. Kolor złoty to symbol bogactwa, majestatu i mocy,  



a jednocześnie piękna i dobra. Kolor biały (pierwowzorem koloru białego było 

srebro) jest symbolem szczerości i czystości oraz ziemi. Ziemia, którą symbolizuje 

kolor biały, jest już oczyszczona i odnowiona, dzięki dziełu Jezusa Chrystusa, który 

przyszedł na świat, by mocą Ducha Świętego „odnowić oblicze ziemi”.  

W Chrystusie też niebo łączy się w sposób tajemniczy z ziemią, gdyż  

„w Nim (Chrystusie) zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na 

ziemi”. Chorągiew Watykanu, chorągiew całego Kościoła, jest więc znakiem 

rozpoznawczym — symbolem, który głosi światu zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. 

2. Budynek szkoły dekorowany jest flagą papieską w: 

a) Rocznicę nadania imienia; 

b) 12-22.10.2014r.; 

c) 4 listopada (Karola) 2014r.; 

d) 2 kwietnia 2015r.; 

e) 27 kwietnia 2015r.; 

f) 1 maja 2015r.; 

g) 18 maja 2015r.; 

h) 12.06.2015r. 

IV.    SZTANDAR SZKOŁY 

1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. 

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi,  

a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych 

postaw jego poszanowania. 

3. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz 

poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

4. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. Insygnia 

pocztu sztandarowego znajdują się w gabinecie dyrektora. 

5. W czasie uroczystości sztandar nosi się rozwinięty. 

6. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się  

w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym 

składzie: chorąży i dwie uczennice asystujące, gwardziści.  

7. Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą obsadę 

pocztu w razie ich nieobecności. 



8. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego. 

9. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok.  

10. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

11. Insygnia pocztu sztandarowego: 

a) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym  

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,  

b) białe rękawiczki. 

12. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń - ciemne spodnie  

i biała koszula, uczennice -  białe bluzki i ciemne spódnice, stroje gwardzistów. 

13. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

a) uroczyste rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego 

b) Ślubowanie klas pierwszych 

c) Dzień Patrona Szkoły 

d) Pożegnanie klas szóstych 

e) uroczystości patriotyczne i religijne w których bierze udział społeczność  Szkoły 

Podstawowej w Majdanie Nepryskim lub jego delegacja. 

14. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego, podczas którego następuje uroczyste przekazanie 

sztandaru dla nowego składu pocztu.  

15. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 

pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony 

czarnym kirem. 

16. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na 

ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy 

pochylić go do przodu. 

V. HYMN PAŃSTWOWY

1. Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiącą 

odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażającą 

uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji narodu polskiego.  



2. Hymn powinien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas 

uroczystości państwowych i szkolnych.  

3. Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, 

zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy przez mężczyzn. 

4. Śpiewanie hymnu poprzedza komenda prowadzącego: Baczność. Do hymnu 

państwowego. 

VI.    HYMN RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWLA II 

 

1. Hymn rodzin szkół im. Jana Pawła II jest pieśnią religijno-patriotyczną o zasięgu 

ogólnokrajowym, wyrażającą uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji  

związanych z osobą Jana Pawła II.  

2. Hymn powinien być śpiewany podczas uroczystości szkolnych, na których są 

zaproszeni przedstawiciele rodziny szkół im. Jana Pawła II.  

3. Podczas wykonywania hymnu obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi 

i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy przez mężczyzn. 

4. Śpiewanie hymnu poprzedza komenda prowadzącego: Baczność. Do hymnu rodzin 

szkół im. Jana Pawła II. 

1. 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. 

 

2. 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 

VII.  HYMN SZKOŁY

1. Szkoła posiada własny hymn. 

2. Hymn szkoły jest śpiewany podczas następujących uroczystości szkolnych: 

a) Dzień Patrona Szkoły, 

b) rozpoczęcie roku szkolnego, 

c) zakończenie roku szkolnego, ceremonia pożegnania klas szóstych. 

3. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak  

w czasie wykonywania hymnu państwowego. 

4. Autorem tekstu hymnu szkolnego jest pani Małgorzata Czerwieniec, a muzykę 

skomponował pan Rafał Knap, nauczyciele naszej szkoły. 

5. Tekst hymnu szkoły: 

 

I Choć jesteśmy bardzo młodzi 

nasze serca są otwarte, 

bo nasz Patron nam przewodzi 

swą mądrością, dobrem, żartem 

 

 

 Ref: Nie lękamy się iść drogą ku przyszłości! 

  Nie lękamy się iść drogą ku mądrości! 

  Nie lękamy się bo nie jesteśmy sami! 

  Nie lękamy się Jan Paweł II (Drugi) z nami! 

 

II Patron nasz – człowiek mądrości! 

 Patron nasz – świadek miłości! 



 Dla nas wszystkich jest przykładem, 

Przyjacielem, ojcem, bratem! 

 

III Świat poznawać – jak On chcemy! 

 Kochać ludzi – jak On chcemy! 

 Służyć Bogu – jak On chcemy! 

Sławić Polskę tak będziemy! 

VIII.  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1. Każdy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem. 

2. Uczniowie występują w strojach odświętnych. 

3. Uroczystość składa się z: 

a) części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego 

oraz hymnu szkoły); 

b) powitanie uczniów (okolicznościowe przemówienie); 

c) części końcowej (wyprowadzenie sztandaru). 

IX.     ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

1. Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych  

i Samorząd Uczniowski. 

2. Uroczystość składa się z: 

a) części artystycznej, 

b) części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego 

oraz hymnu szkoły, złożenia przysięgi, pasowania na ucznia), 

c) części końcowej (wyprowadzenie sztandaru). 

3. Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie klas 

pierwszych stoją na baczność. 

4. Sztandar, który trzymają uczniowie z pocztu, skierowany jest w stronę ślubujących. 

Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. 

Pierwszoklasiści maja wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru 

 i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez dyrektora: 

Ślubuję być dobrym Polakiem, 

dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. 



Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę, 

jak dla niej pracować kiedy urosnę. 

Będę starał się być dobrym kolegą, 

Swym zachowaniem i nauką 

Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

- Ślubuję. 

5. Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły 

podchodzi kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawe ramię mówi:  

Pasuję ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II   

w Majdanie Nepryskim. 

6. Pierwszoklasiści otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

X.  Święto Patrona Szkoły 

1. Święto Patrona Szkoły obchodzi się w rocznicę urodzin Jana Pawła II.  

2. W trakcie jej trwania, uczniów obowiązuje strój galowy. 

3. Uroczystość składa się z: 

a) części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego 

oraz hymnu szkoły, powitanie i przemówienia gości), 

b) części artystycznej,  

XI.   UROCZYSTE ZAKO ŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO, CEREMONIA 

POŻEGNANIA KLAS SZÓSTYCH 

1. Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem. 

2. Uczniowie występują w strojach odświętnych. 

3. Uroczystość składa się z: 

a) części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego 

oraz hymnu szkoły); 

b) pożegnania absolwentów klas szóstych (okolicznościowe przemówienie, 

wręczanie nagród i świadectw absolwentom); 

c) części końcowej (przekazanie sztandaru uczniom klas piątych, wyprowadzenie 

sztandaru). 

d) części artystycznej. 

 



XII.  UROCZYSTOŚCI, KTÓRE NA STAŁE WCHODZ Ą W PLAN 

PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II  

W MAJDANIE NEPRYSKIM: 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego (1 IX ), 

2. Dzień Edukacji Narodowej (14 X ), 

3. Ślubowanie uczniów klas pierwszych (X-XI), 

4. Święto Odzyskania Niepodległości (11 XI), 

5. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3 V), 

6. Święto patrona szkoły (18V), 

7. Zakończenie roku szkolnego, ceremonia pożegnania klas szóstych (VI) 

 

Opracowanie: 

Anna Gontarz 

Joanna Wakoń 

 Małgorzata Czerwieniec 

 


