CEREMONIAŁ SZKOLNY
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Opracowanie: H. Nowicka, S. Polak

SZTANDAR SZKOŁY
Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej
Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.
Uroczystości z udziałem Sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie,
transport i przygotowanie Sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego
poszanowania.
Pierwszy Sztandar szkoła otrzymała 17 maja 1991r. z okazji nadania imienia szkole
króla Zygmunta Augusta. Uroczystość nadania nowego Sztandaru z okazji 25 lecia
nadania szkole imienia króla Zygmunta Augusta odbyła się 17 maja 2016 r.
Wygląd nowego Sztandaru przedstawiają poniższe zdjęcia.

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach 90x90 centymetrów. Jest obszyty
złotymi frędzlami.
Rewers jest koloru czerwonego. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe: orzeł
Srebrny z głową w złotej koronie skierowanej w prawo. Rozpostarte skrzydła
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symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania trudności. Nad
orłem w kształcie półkola znajduje się napis Bóg, Honor, Ojczyzna, który symbolizuje
wartości najważniejsze dla narodu polskiego.

Awers ma tło koloru ecri. Na środku znajduje się tarcza herbowa koloru czerwonego,
który symbolizuje władzę. Na tarczy są złote litery S i A splecione renesansową
antykwą, które są monogramem Zygmunta II Augusta, po łacinie Sigmundus Augustus
spotykanym między innymi na arrasach wawelskich. Zygmunt II August nadał 17 maja
1557 roku prawa miejskie dla Augustowa i jest patronem naszej szkoły. Z lewej strony
monogramu znajduje się litera P, a z prawej litera R - skrót od łacińskich słów Poloniae
Rex, czyli król Polski. Na wierzchołku litery A znajduje się złota mitra Wielkiego
Księstwa Litewskiego, która pokazuje, że Zygmunt II August był królem Polski
i wielkim księciem Litwy, a Augustów leżał na pograniczu Korony i Litwy. Wokół
tarczy znajduje się czerwony krąg, na którym są srebrne litery tworzące napis Szkoła
Podstawowa nr 2 w Augustowie. W czasie uroczystości Sztandar nosi się rozwinięty.
Sztandar jest eksponowany w oszklonej gablocie w holu szkoły.
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Poczet Sztandarowy
1. Bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych
z okazji ważnych wydarzeń z życia szkoły, naszego miasta i kraju oraz obchodów
świąt narodowych na terenie szkoły, naszego miasta i kraju.
2. Wyznaczany jest co roku spośród uczniów wyróżniających się w nauce
i zachowaniu. W jego skład wchodzą:
- chorąży Pocztu Sztandarowego - uczeń,
- asysta - uczennica,
- asysta - uczennica.
Wyznaczone są też poczty zastępcze.
3. Występuje w stroju galowym (biało-czarnym).
4. Insygnia Pocztu Sztandarowego:
- biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem
białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
- białe rękawiczki.
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Postawy Sztandaru i Pocztu Sztandarowego
„zasadnicza" - Sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na
wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa,
łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jest w pozycji
„zasadniczej".
„spocznij" - Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie „spocznij".
„na ramię" - chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe
ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat Sztandaru musi być oddalony od
barku przynajmniej na szerokość dłoni.
„prezentuj" - z postawy „zasadniczej" chorąży podnosi prawą ręką Sztandar do
położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku),
następnie lewą ręką chwyta drzewce Sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza
prawą ręką drzewce Sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu.
Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku.
„salutowanie Sztandarem w miejscu" - 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 45 stopni. Po
czasie „salutowania" przenosi Sztandar do postawy „prezentuj”.
„salutowanie Sztandarem w marszu" - z położenia „na ramię" w taki sposób
jak przy „salutowaniu w miejscu". Komendy: „na prawo patrz” - pochyla
Sztandar;
„baczność"
bierze
Sztandar
na
ramię.
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Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem
Ceremoniał przekazania sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu następuje
podczas uroczystości pożegnania uczniów klas ósmych.
Po przekazaniu sztandaru, podaniu rąk, stary skład pocztu sztandarowego dołącza do
pozostałych uczniów na sali.
Osoba prowadząca wydaje komendę:
Proszę o powstanie. Baczność! Poczet Sztandarowy, Sztandar wprowadzić!
Wejście Pocztu Sztandarowego.
Osoba prowadząca wydaje komendę:
Do hymnu! - (postawa Sztandaru: „salutowanie w miejscu").
Osoba prowadząca wydaje komendę:
Po hymnie! - (postawa Sztandaru: „prezentuj", a potem „spocznij").
Osoba prowadząca wydaje komendę:
Baczność! Pani Dyrektor, melduję gotowość szkoły do przekazania Sztandaru.
Do przekazania Sztandaru wystąp.
Oba Poczty zbliżają się w stronę dyrektora szkoły (postawa Sztandaru: podchodzi
w postawie „prezentuj", a potem w postawie „salutowanie w miejscu").
Chorąży z Pocztu przekazującego Sztandar:
Przekazuję Wam Sztandar - symbol Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta
w Augustowie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
Chorąży z Pocztu przyjmującego Sztandar:
Przyjmujemy Sztandar Szkoły. Będziemy o niego dbać, sumiennie wypełniać swoje
obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową nr 2 im. Zygmunta Augusta
w Augustowie.
Chorąży klęka i całuje Sztandar (postawa Sztandaru: „prezentuj").
Chorąży przekazujący Sztandar podchodzi dwa kroki do przodu i oddaje Sztandar

chorążemu przyjmującemu Sztandar.
Asysta Pocztu przyjmującego Sztandar podchodzi do chorążego (postawa Sztandaru:
„prezentuj").
Osoba prowadząca wydaje komendę:
Baczność! Poczet Sztandarowy, Sztandar wyprowadzić!
Pierwszy wychodzi poczet przekazujący Sztandar, a za nim poczet przyjmujący).

Logo szkoły

Opis: Logo szkoły jest w kształcie koła. W centrum znajduje się portret patrona szkoły
króla Zygmunta Augusta. Nad portretem jest umieszczony półokrągły napis Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie.
Logo szkoły prezentowane jest:
- na papierze firmowym,
- na dokumentach szkolnych,
- na zaproszeniach, dyplomach,
- na witrynie internetowej naszej szkoły.

CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Uczniowie występują w strojach galowych:
- chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie,
- dziewczęta biała bluzka, ciemne spodnie lub ciemna spódnica.
Uroczystość składa się z:
- mszy świętej,
- części oficjalnej (wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego,
okolicznościowe przemówienia, wyprowadzenie Sztandaru),
- spotkania uczniów z wychowawcami klas.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych. Uczniowie
występują w strojach galowych. Podczas ślubowania uczniowie klas pierwszych stoją
na baczność. Sztandar, który trzymają uczniowie z Pocztu, skierowany jest w stronę
ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę
Sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez Dyrektora Szkoły:
„Ja, najmłodszy uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie,
Ślubuję być miłym i dobrym uczniem, aby wszystkim było ze mną dobrze,
Ślubuję być pilnym i obowiązkowym uczniem, aby sprawić radość rodzicom
i nauczycielom,
Ślubuję tak zachowywać się w szkole, aby nie zasmucać rodziców i nauczycieli,
Chcę rozpocząć naukę, aby w przyszłości wyrosnąć na mądrego i uczciwego człowieka”
Uczniowie na zakończenie powtarzają:
Ślubujemy!
Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi
kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawym ramieniu mówi: Pasuję Cię na
ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie.
Pierwszoklasiści otrzymują legitymacje i pamiątkowe dyplom
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem. Uczniowie występują w strojach
galowych.
Uroczystość składa się z:
-

mszy świętej odprawianej w intencji społeczności szkolnej,

-

części oficjalnej (wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego,
wyprowadzenie Sztandaru),

-

części artystycznej.

Uroczystość pożegnania uczniów klas ósmych
Uroczystość składa się z:
-

mszy świętej odprawianej w intencji społeczności szkolnej,

-

części oficjalnej (wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego,
przekazanie Sztandaru uczniom klas siódmym, wyprowadzenie Sztandaru),

-

części artystycznej

Przekazanie Sztandaru uczniom klas siódmym
-

-

„Opuszczając Szkołę Podstawową nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie dziękuje
wszystkim
nauczycielom i wychowawcom, za trud włożony w moje wychowanie i wykształcenie.
Przyrzekam:
- godnie reprezentować imię szkoły,
- pracować nad doskonaleniem swojego charakteru,
- dążyć do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności,
- w swoim postępowaniu mieć zawsze na uwadze dobro ogółu.
Przyrzekam:

-

że nauka, której podstawy zdobyłem w tej szkole będzie służyła Rzeczpospolitej
Polskiej.

Święto szkoły
Uroczystość składa się z:
- mszy świętej,
- części oficjalnej (wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego,
okolicznościowe przemówienia, wyprowadzenie Sztandaru),
- blok imprez kulturalno-rozrywkowych.
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Uroczyste obchody świąt państwowych
-

Święto Konstytucji 3 maja

-

Święto Odzyskania Niepodległości

-

Dzień Żołnierzy Wyklętych

-

I inne

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi podczas uroczystości
okolicznościowych i świąt państwowych:
- rocznica wybuchu II wojny światowej,
- Święto Odzyskania Niepodległości,
- Święto Pracy,
- Święto Flagi,
- Święto Konstytucji 3 maja.
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