PUBLICZNE GIMNAZJUM W UWIELINACH
im. Żołnierzy Armii Krajowej - Bohaterów Lasów Chojnowskich

CEREMONIAŁ SZKOLNY
WSTĘP
Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowanie młodych ludzi. Ponieważ
znajomość kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy
i umiejętności przekazywanych na lekcjach i zajęciach 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 szkolny, który stanowi
integralną część tradycji i harmonogramu pracy naszej szkoły. Zadaniem ceremoniału jest
również pomoc w organizacji ślubowań i apeli.
Ceremoniał wewnątrzszkolny zawiera:








symbole szkoły,
sztandar szkoły,
hymn szkoły,
pasowanie na gimnazjalistę,
pożegnanie absolwentów,
stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły,
dekorację budynku szkoły flagami państwowymi.
 SYMBOLE SZKOŁY
Publiczne Gimnazjum w Uwielinach posiada:
 imię – Żołnierzy Armii Krajowej
Chojnowskich,
 sztandar,
 hymn szkoły.

–

Bohaterów

Lasów

 SZTANDAR SZKOŁY
1. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w gablocie okolicznościowejna
korytarzu szkolnym. W tym samym miejscu znajdują się insygnia pocztu
sztandarowego. Insygnia pocztu sztandarowego to:

- biało-czerwone szarfy przewieszane przez prawe ramię zwracane kolorem
białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
- białe rękawiczki.
2. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej
postawie i godni tego zaszczytu. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są
przedstawione przez wychowawców klas oraz Samorząd Uczniowskina
czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzane.
3. Kadencja pocztu trwa jeden rok –począwszy od ślubowania w dniu uroczystego
zakończenia roku szkolnego. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być
odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się
wyboru uzupełniającego.
4. Skład pocztu sztandarowego:
- chorąży- jeden uczeń,
- asystujące - dwie uczennice.
5. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:
- chłopcyciemne spodnie , biała koszula,
- dziewczętabiałe bluzki i ciemne spódnice.
6. Sztandar jest wprowadzany do Sali na początku uroczystości i opuszcza
miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
7. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
- ślubowanie klasy pierwszej,
- uroczystość rocznicowa Święta Niepodległości,
- uroczyste zakończenie roku szkolnego.
8. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych
organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz
w uroczystościach religijnych.
9. 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 postawie w momencie ślubowania,
składania przyrzeczeń, w kościele w czasie Podniesienia, Komunii Świętej,
- „ na ramię”- w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu
chorążego pod kątem około 45 stopni,

- „spocznij” – postawa pocztu sztandarowego.
 HYMN SZKOŁY
Na apelach i uroczystościach szkolnych śpiewany jest hymn szkoły.
Hymnu nie śpiewa się na apelach zwykłych i organizacyjno – porządkowych.
Tekst hymnu:
Póki na szkołę czas
Dzwonka głos woła nas
Trzeba iść, starać się
Lepszym być z każdym dniem
Kiedy znów wita nas
Koleżeński śmiech klas
Warto żyć, wierzyć że
Osiągniemy swój cel
Ref:
Tu obok nas
Historii ślad
Dawne chwile
Wojennych walk
Póki pamięć jest w nas
Chojnowski szumi las
Tamtych lat głuchy dźwięk
I wylanych morze łez
Póki śmiech tłumi łzy
Póki wciąż mamy sny
Warto żyć, cieszyć się
Bo miłość w każdym jest
Ref:
Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest
hymn państwowy – „Mazurek Dąbrowskiego”
 PASOWANIE NA GIMNAZJALISTĘ
1. Na uroczystym apelu z okazji ślubowania klasy pierwszej uczniowie składają
ślubowanie.
Przedstawiciele klas pierwszych (trójki klasowe) stoją na baczność. Sztandar, który
trzymają uczniowie z pocztu sztandarowego, skierowany jest na ślubujących.
Uczniowie powtarzają za wychowawcą rotę ślubowania.
2. Rota ślubowania pierwszoklasistów:
My, uczniowie Publicznego Gimnazjum w Uwielinach imienia Żołnierzy Armii
Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich ślubujemy dbać o honor i tradycje

szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz. Kształtować ambicję i dumę
z godnego miana gimnazjalisty. Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas
nadzieje naszych nauczycieli, wychowawców i rodziców. Wyrabiać w sobie siłę
woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym. Szanować
poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek. Dbać o piękno mowy ojczystej
i wyrażać się w sposób kulturalny. Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju
oraz nasze wartości narodowe. W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we
własnym ślubowaniu. Ślubujemy.
 POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
1. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
pożegnania absolwentów.
2. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wchodzi nowy
skład pocztu i ustawia się w następującym porządku: chorąży, asysta przodem do
bocznych płaszczyzn sztandaru. Jako pierwszy zabiera głos trzecioklasista –
dotychczasowy chorąży sztandaru, który mówi:
„My, najstarsi uczniowie w gimnazjum oddajemy w wasze ręce sztandar szkoły.
Jesteśmy pewni, że sztandar ten będzie nadal symbolem dobrego imienia naszego
gimnazjum.”
Na co drugoklasista odpowiada: „Przyjmujemy od was sztandar szkoły.
Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi
reprezentantami Publicznego Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy Armii
Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich
3. Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje
sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po
tym trzecioklasista przekazuje sztandar.
4. Na tej uroczystości wszyscy absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy
zgromadzeni stają na baczność. Sztandar trzymają uczniowie pocztu
sztandarowego. Trzecioklasiści otrzymujący świadectwa z wyróżnieniem (lub
przewodniczący klas) podchodzą do sztandaru, pozostali absolwenci trzymają
uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzająza
dyrektorem szkoły słowa przysięgi:
„My, absolwenci Publicznego Gimnazjum w Uwielinach imienia Żołnierzy Armii
Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich, Tobie, Szkoło, ślubujemy:
 Wiernie strzec Twojego honoru,
 Dalszą nauką i pracą rozsławiać Twoje imię
 Z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Publicznego Gimnazjum
Imienia Żołnierzy Armii Krajowej – Bohaterów Lasów Chojnowskich
 Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym
swoim życiu’,
 Zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu
naszego kraju.

 STAŁE UROCZYSTOŚCI WPISANE W HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY
Do uroczystości, które wchodzą na stałe w plan pracy szkoły należą:
- rozpoczęcie roku szkolnego (wrzesień)
- Dzień Edukacji Narodowej (październik)
- ślubowanie uczniów klas pierwszych, (październik)
- Święto Odzyskania Niepodległości, (listopad)
- zakończenie roku szkolnego (czerwiec)
 DEKORACJA BUDYNKU SZKOŁY FLAGAMI PAŃSTWOWYMI
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi:
- w święta państwowe,
- w dniu wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych.

