
Załącznik nr 1 

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

W ZESPOLE SZKÓŁ W ZDUNACH 

 

Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości szkolnych organizowanych                   

z udziałem  dzieci i młodzieży z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic  i wydarzeń 

w życiu szkoły. Jednoczy on społeczność szkolną i umacnia więzi między uczniami, 

kształtuje tradycję lokalną, patriotyzm i świadomą dyscyplinę opartą na konieczności 

przestrzegania rygorów narzuconych sobie samemu oraz 

podporządkowania się określonym normom etycznym i prawnym jako czynnikom 

warunkującym prawidłowe funkcjonowanie człowieka  w społeczności. 

Ceremoniał szkolny stanowi integralną część Statutu Zespołu Szkół w Zdunach 

Najważniejsze uroczystości tworzące ceremoniał szkolny to: 

  obchody świąt państwowych, 

  obchody rocznic ważnych wydarzeń w życiu kraju, regionu, miasta i szkoły, 

  rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

  ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

Symbole państwowe eksponowane w ceremoniale szkolnym to: 

 flaga państwowa, 

 godło państwowe, 

 hymn państwowy. 

Symbole państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem miast, 

stowarzyszeń i organizacji krajowych i międzynarodowych (UE, NATO). 

I. POSTĘPOWANIE Z SYMBOLAMI PAŃSTWOWYMI. 

1. Flaga państwowa. 

1.1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami RP z okazji: 

a. świąt państwowych, 

b. wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych, 

c. innych uroczystości wynikających z kalendarza roku szkolnego                            

i ceremoniału, 

d. podczas żałoby narodowej. 

1.2. Eksponowanie flagi RP musi odbywać się przy zachowaniu niżej 



wymienionych zasad: 

a. flaga RP wywieszana na masztach lub umieszczana na drzewcach                    

z flagami innych państw lub organizacji międzynarodowych   m.in. UE, NATO, 

musi zajmować pozycję uprzywilejowaną, tj.   skrajną na prawo; 

b. flaga RP nie powinna być wywieszana na jednym maszcie lub na 

drzewcu z inną flagą lub flagami; 

c. flaga RP umieszczona na maszcie lub drzewcu, nie powinna dotykać 

podłoża, nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej  żadnych znaków, 

liter, liczb, słów czy rysunków, powinna być zabezpieczona przed 

upadkiem, zerwaniem lub zniszczeniem; 

d. flaga RP umieszczona na drzewcu w stojaku na podium, powinna 

znajdować się na prawo od mówcy (prowadzącego zwróconego twarzą do 

słuchaczy) lub płasko na ścianie nad mówcą  (prowadzącym) lub za nim. 

1.3. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej do drzewca, na którym przymocowana 

jest flaga RP przytwierdza się czarną wstęgę, której długość sięga do połowy 

czerwonego materiału flagi. 

1.4. Przecięcie wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia obiektu 

szkolnego, odsłonięcia pomnika lub tablicy pamiątkowej winno być zabezpieczone tak, 

aby wstęga nie upadła na podłoże, nie leżała na nim, nie była deptana. 

2. Godło państwowe. 

2.1. Godło państwowe umieszczone może być w pomieszczeniach, w których odbywają 

się uroczystości szkolne i zajęcia dydaktyczne. 

2.2. Pozycja godła państwowego w pomieszczeniu – na ścianie na wprost wejścia lub na 

ścianie czołowej w miejscu widocznym od wejścia, winna zapewnić mu należytą cześć              

i szacunek. Godło ma pierwszeństwo przed każdym innym znakiem. 

2.3. Na tej samej ścianie lub części ściany, na której umieszczone jest godło państwowe 

nie należy umieszczać innych obiektów.  Dopuszcza się umieszczanie godła 

województwa, miasta, krzyża na miejscu uprzywilejowanym. Miejscem pierwszym 

uprzywilejowanym jest miejsce na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek 

w którym patrzy orzeł). W heraldyce przyjmuje się odwrotny kierunek patrzenia tj. nie      

z punktu widzenia obserwatora, ale z punktu widzenia godła i flagi.  

3. Hymn państwowy. 



3.1. Hymn państwowy winien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas 

uroczystości szkolnych po komendzie wydanej przez prowadzącego. 

3.2. Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, 

zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy przez mężczyzn (nie dotyczy 

nakryć głowy stanowiących element umundurowania). 


