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Wstęp 

 

 Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowanie młodych ludzi. Ponieważ 

znajomość savoir- vivre’u i kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, 

obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 



należy uczyć młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od 

reguł dotyczących organizacji świąt i apeli. 

 Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie 

uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Wewnątrzszkolny, który stanowi integralną część 

tradycji i harmonogramu pracy placówki. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji 

sztandaru. 

 Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i apeli.  

Symbole  Szkoły 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie posiada:  

a) Patrona – Jana Pawła II, 

b) Sztandar, 

c) Hymn Szkoły,   

d) Ceremoniał Wewnątrzszkolny. 

Sztandar Szkoły 

     Sztandar Szkoły jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej 

najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania,  

a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw 

jego poszanowania. 

 

1. Sztandar jest przechowywany na korytarzu szkolnym w zamkniętej gablocie. W tym 

samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.   

2.  W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie  i 

godni tego zaszczytu. 

Skład pocztu sztandarowego: 

• chorąży : jeden uczeń, 

• asysta : dwie uczennice.  

 Kandydatury składu pocztu zgłaszane są do dyrektora szkoły przez zespół 

wychowawców klas II, za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów. 



Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa jeden rok. Po 

skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe, 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, 

• białe rękawiczki, 

• czapki. 

 

 Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani 

odświętnie:  

chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie,  

dziewczęta : białe bluzki i ciemne spódnice 

 

4. Sztandar uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach  i akademiach, które 

odbywają się w szkole. Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną. 

 

5. Sztandar może brać udział w uroczystościach gminnych, powiatowych itp. jak również  

         w pogrzebach uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

 

6. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. 

 

7. Poczet sztandarowy uczestniczy w ważnych uroczystościach szkolnych jak również w 

mszach świętych z okazji: 

a) Uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

b) Dnia Patrona Szkoły. 

 

8. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 

•   „ zasadnicza” – na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji 

pionowej, jest to również postawa przyjmowana przez asystę w czasie salutowania i 

prezentowania sztandaru oraz w trakcie marszu, 



• „prezentuj” – chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa przyjmowana jest 

tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego. 

•      „salutowanie sztandarem” – chorąży trzyma sztandar przed sobą pod kątem 

               około 45 stopni, sztandar znajduje się w tej samej postawie w momencie     

               ślubowania, składania przyrzeczeń, w kościele w czasie Podniesienia,    

               Komunii Świętej i błogosławieństwa oraz odczytywania apelu poległych, 

               czy salwy honorowej, 

•    „na rami ę”  – w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu    

               chorążego pod kątem 45 stopni, 

•  „spocznij”  – postawa pocztu sztandarowego. 

 

9. Ceremoniał przekazywania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego. 

    Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład 

pocztu i ustawia się w następującym porządku : 

Chorąży i asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru. 

Jako pierwszy zabiera głos trzecioklasista – dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, 

który mówi: 

Przekazujemy Wam sztandar – symbol Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie. 

Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę. 

 Na co drugoklasista – chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: 

Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać 

swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Gimnazjum im. Jana Pawła                              

w Budzowie. 



Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, 

nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym zostaje przekazany 

sztandar. 

Hymn szkoły 

 

1. Na apelach szkolnych , z wyłączeniem świąt państwowych, śpiewany jest hymn 

szkoły 

Tekst hymnu: 

Janie Pawle, nasz Patronie, nasz Papieżu , 

Zawsze miłość rozsiewałeś wokół nas. 

Chcemy Tobie naszym życiem podziękować, 

Hołd Ci oddać, nasze serca w darze dać. 

 

   Ref.         Chcemy iść drogą Twą już do końca 

                   Drogowskazem przecież dla nas jesteś Ty 

                   Pamiętamy, by wymagać wciąż od siebie, 

                   A swój krzyż nieść przez życie tak jak Ty. 

 

           Janie Pawle, Tyś następcą był Chrystusa, 

           Wieczne Miasto Twoim domem stało się, 

           Lecz Twe serce zawsze żyło w naszym kraju, 

           Gdzie wracałeś. bo tu urodziłeś się 

       

     Ref........................................................ 

 

      

    2. Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany 

        jest hymn Polski- „ Mazurek Dąbrowskiego”. 

 

     



  Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

      

         1. Ślubowanie klas pierwszych na sztandar Gimnazjum w Budzowie odbywa 

             się co roku podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, według 

             następującej roty: 

 

    Rota ślubowania 

    My uczniowie pierwszych przyrzekamy: 

-uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie, 

-być uczciwym, prawdomównym, koleżeńskim, 

-być wrażliwym na przejawy agresji i nietolerancji, 

-rzetelnie i sumiennie zdobywać wiedzę, 

-szanować własność szkolną, 

-dbać o dobre imię Gimnazjum im. Jana Pawła II| w Budzowie 

Przyrzekamy 

 

     2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. 

         Wszyscy - uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. 

         Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na 

         środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą 

rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za Dyrektorem Szkoły 

rotę przysięgi. 

 

Pożegnanie absolwentów 

1.  Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie. 

 Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą przedstawiciele klas   

trzecich. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma  palcami         

i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi. 

               

 

 



 Rota ślubowania absolwentów: 

               

   My , Absolwenci Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie Tobie, Szkoło, ślubujemy: 

- wiernie strzec Twojego honoru; 

- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię; 

- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Gimnazjum 

- swoje życie opierać na nauce Naszego Patrona - Jana Pawła II 

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swoim 

życiu; 

- zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju; 

 

ŚLUBUJEMY. 

 

 

Apele i uroczystości szkolne 

 

1. Przebieg apelu: 

 

I. ROZPOCZĘCIE APELU: 

1. Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu szkoły: 

      Prowadzący apel (najczęściej przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego): 

      - Proszę wszystkich o powstanie. 

      - Baczność.  

 Poczet sztandarowy sztandar Gimnazjum im. Jana Pawła II w  Budzowie  wprowadzić. 

       Do hymnu. 

      Raport:  Pani Dyrektor, przewodnicząca(y) Rady Samorządu Uczniowskiego, ..... (imię i  

     nazwisko ucznia) melduje uczniów klas I- III gotowych do uroczystego apelu z okazji…    

(nazwa święta lub uroczystości) 

Spocznij 

Można usiąść 



II. CZĘŚĆ OFICJALNA  

1. Przemówienia Dyrektora Szkoły i chętnych gości. 

2. Wyprowadzenie sztandaru 

Proszę wszystkich o powstanie. 

Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić 

Proszę usiąść 

 

III. CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA 

1. Zaproszenie do obejrzenia części artystycznej. 

IV. ZAKOŃCZENIE APELU: 

1. Podziękowanie osobom, które przygotowały apel i gościom za przybycie. 

2. Zakończenie uroczystości. 

 

 W dniu, w którym w szkole odbywają się apele i uroczystości szkolne, uczniowie 

zobowiązani są do noszenia stroju galowego: chłopcy białe koszule i granatowe 

lub czarne spodnie, natomiast dziewczynki – białe bluzki i granatowe lub czarne 

spódnice. 

 

Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły 

 

1. Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą: 

• Rozpoczęcie roku szkolnego (1 IX ); 

• Dzień Edukacji Narodowej (14 X ); 

• Dzień Patrona Szkoły (5 XI każdego roku ); 

• Ślubowanie uczniów klas pierwszych ( 1 IX ); 

• Święto Odzyskania Niepodległości ( 11 XI ); 

• Apel z okazji Bożego Narodzenia ( XII ); 

• Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja ( 3 V ); 

• Zakończenie roku szkolnego ( VI ) 

 



Dzień patrona  

 

1. Dzień  Patrona  obchodzony  jest  w  rocznicę  nadania  szkole  imienia                         

tj. 5 listopada  każdego  roku.  

2. Na  korytarzu  szkolnym  przygotowuje  się  całoroczną  gazetkę  ścienną  poświeconą  

Patronowi. 

3. Jednocześnie prowadzona jest Księga poświęcona Patronowi szkoły. 

4. W ciągu roku szkolnego w planie wychowawczym szkoły umieszczone są działania  

przybliżające postać Patrona (np. wycieczki do Wadowic, na Leskowiec szlakiem 

papieskim, projekcja filmu ,,Karol. Człowiek,  który został papieżem .”, itp.) 

5. W ciągu całego roku szkolnego przygotowane są konkursy plastyczne, poetyckie, 

literackie związane z Patronem. 

6. Młodzież aktywnie uczestniczy w spotkaniach szkół noszących imię Jana    Pawła II. 

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi  

1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w 

a)   Dzień Edukacji Narodowej 

b) Dzień Patrona Szkoły; 

c) święta państwowe; 

d) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 

  2.  Zawieszenia flagi na maszt dokonuje poczet flagowy. 

   3.   W skład pocztu flagowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie  i godni tego 

zaszczytu. 

            Skład pocztu flagowego: 

• flagowy: jeden uczeń 

• asysta: dwie uczennice  

Kandydatury do pocztu flagowego typuje się jak przy poczcie sztandarowym. 

4.   Zawieszenia na maszt dokonuje się zgodnie z obowiązującymi procedurami 

5.  Opiekę nad pocztem flagowym pełni opiekun pocztu sztandarowego. 



             

          

 


