
 CEREMONIAŁ  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

IM. JANA PAWŁA II 
 

 

SZTANDAR 

 

1. Sztandar szkoły jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe 

środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi. 

2. Sztandar jest przechowywany w gablocie okolicznościowej w Kącikach Patrona. 

W tym samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

3. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić  uczniowie o nienagannej 

postawie i godni tego zaszczytu. 

Skład pocztu sztandarowego:  

- chorąży: jeden uczeń,  

- asysta: dwie uczennice. 

Drugi skład pocztu sztandarowego:  

- chorąży: jeden uczeń,  

- asysta: dwie uczennice. 

Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego                                

i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną. Uczniowie wybierani są z osób mających 

co najmniej bardzo dobre zachowanie.  

4. Opiekuna pocztu sztandarowego wyznacza dyrektor. 

5. Decyzją Rady Pedagogicznej, na wniosek opiekuna, uczniowie mogą być odwołani 

ze składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego 

wyboru. 

6. Insygnia pocztu sztandarowego to:  

- biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię,  

- białe rękawiczki.  

7. Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być 

ubrani odświętnie:  

- chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie (garnitur),  

- dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice (żakiet). 

8. Sztandar jest wprowadzony do sali na początku uroczystości i opuszcza miejsce 

uroczystości przed częścią artystyczną.  

 

ŚLUBOWANIE 

 

1. 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, natomiast przedstawiciele klas 

powtarzają za Dyrektorem Szkoły rotę przysięgi. Po zakończeniu ślubowania 

wszyscy kończą słowem: Ślubujemy. 

 

Rota przysięgi:  
Ślubuję uroczyście, będę starał się być dobrym i uczciwym,  

będę strzegł dobrego imienia szkoły,  

będę szanował swoich nauczycieli, pracowników szkoły,  

koleżanki i kolegów,  



będę uczył się pilnie,  

będę kochał swoją Ojczyznę, 

będę z godnością nosić zaszczytne miano  

ucznia Szkoły Podstawowej/ Gimnazjum im.  Jana Pawła II  w Mikluszowicach;       

Ślubujemy! 

 

2. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają 

ślubowanie.  

Wszyscy zgromadzeni stoją w postawie zasadniczej. Do sztandaru podchodzą 

gospodarze 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, Tobie, Szkoło ślubujemy: 

- wiernie strzec Twojego  dobrego imienia; 

- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię;  

- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka  Gimnazjum im.  Jana Pawła II   

Mikluszowicach;       

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

swoim życiu;  

- zawsze pracować sumiennie i uczciwie; 

- czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju.  

Ślubujemy! 

 

STAŁE UROCZYSTOŚCI 

 

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

- rozpoczęcie roku szkolnego (1 IX), 

- Dzień Patrona Szkoły  (16 X), 

- Święto Odzyskania Niepodległości (11 XI); , 

- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  (3 V), 

- zakończenie roku szkolnego (VI). 

2. Na uroczystościach obecny jest sztandar, który może brać udział w innych 

stosownych świętach, np. Rocznicowych, Mszach św. i in. 

3. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi,  a święta rocznicowe 

związane z osobą Patrona również flagami papieskimi. 

 

PATRON 

 

1. Patronem szkół jest Jan Paweł II.  

2. Dzień Patrona Jana Pawła II obchodzony jest 16 października – dzień wyboru  

Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (jeśli dzień 16 października jest dniem wolnym 

od zajęć, to Święto Szkoły będzie miało miejsce w innym terminie). 

3. Miejscem otoczonym szczególną czcią jest pomnik Jana Pawła II (znajdujący się 

przed budynkiem szkoły). 

4. W ciągu całego roku w planie wychowawczym szkoły i planach realizacji godzin 

wychowawczych umieszczone są działania na rzecz pracy związanej z Patronem. 

5. W każdym roku szkolnym przygotowywany jest konkurs (np. historyczny, 

plastyczny, recytatorski) związany z Patronem. 

6. Na korytarzach szkolnych urządzone są Kąciki Patrona.  

 


