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1. WSTĘP

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi.
Ponieważ znajomość savoir vivre i kultury języka jest podstawą funkcjonowania w
społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci i 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 tej placówki. Opisuje symbole
szkoły i formy celebracji sztandaru.
Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych.
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2. SYMBOLE SZKOŁY
Patron
Aniela hrabina Potulicka jest postacią ściśle związaną z historią naszego regionu, co stanowi ważny walor edukacyjny. Źródłem wiedzy o hrabinie są nie tylko książki, ale także bliskie nam miejsca z nią związane (Potulice, Samsieczno,
Wojnowo) oraz ciągle żywa pamięć o niej. Uczniowie podczas wycieczek spotykają ludzi, którzy potwierdzają jej ogromny patriotyzm, poświęcenie i chęć dzielenia
się bogactwem materialnym i duchowym. Aniela Potulicka inicjowała i wspierała
działalność charytatywną na trenach należących do jej majątków i nie tylko, np.
organizując charytatywne koncerty, wspierając finansowo szpitale itd. Przejawiała
niezwykłe zdolności artystyczne: muzyczne, malarskie, literackie oraz lingwistyczne, a swe zamiłowanie do kultury przekazywała miejscowej ludności. Powszechnie doceniana była jej pracowitość, przezorność i postępowość w administrowaniu majątkiem. Ponadto, szeroko znana była jej działalność oświatowa, którą mimo zakazu kontynuowała również podczas wojny.
Najistotniejszą zaletą Anieli hrabiny Potulickiej, jest fakt, iż była ona postacią, która łączyła w sobie wiele cech godnych naśladowania oraz realizowała swoje ideały w codziennym życiu.
Wybór Anieli hrabiny Potulickiej jest decyzją zgodną i przemyślaną. Jesteśmy przekonani, że najbardziej wartościowe cechy naszego patrona: patriotyzm,
pracowitość, umiłowanie sztuki i ludzi, będą przyświecały wszystkim działaniom
podejmowanym przez nasza placówkę w przyszłości.

Sztandar
SZTANDAR [niem. < fr.], znak państwa, jednostki wojsk., instytucji, szkoły, stowarzyszenia; sz. istnieje tylko w jednym egzemplarzu; w WP sz.
składa się z białego płata z czerwonym krzyżem kawalerskim i
drzewca zwieńczonego głowicą.
Sztandar Szkolny 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. Szkoła posiada własny sztandar, którego wygląd przedstawia opis:
- Drzewiec wysokości 250 cm, zakończony orłem w koronie.
- Sztandar o wymiarach: 90 cm x 90 cm, dookoła złote frędzle.
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Awers:
Tło kremowe, napisy wykonane haftem wypukłym – złotym;
U góry: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANIELI HRABINY POTULICKIEJ
Na dole: W WOJNOWIE
W centrum – logo szkoły
Rewers:
Tło czerwone, napisy wykonane haftem wypukłym – złotym;
Na dole: ROK 2006
W centrum – orzeł biały w koronie

Awers

Rewers

2. Sztandar jest przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły w zamkniętej
gablocie.
W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
3. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
ślubowanie klas pierwszych
Dzień Patrona Szkoły (8.04 lub pierwszy dzień roboczy)
Dzień Edukacji Narodowej
uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości
f) uroczyste zakończenie roku szkolnego
a)
b)
c)
d)
e)
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Logo Szkoły
Kolejnym ważnym symbolem jest logo szkoły, zaprojektowane przez panią Grażynę Pawłowską, na podstawie pomysłów uczniów.
Znak składa się z dużych liter Z,S,W,W, kształtowanych kreską o zmiennej
grubości, koloru jasnego karminu. Litery układają się w symbol sowy i otwartej
książki.
Sowę sugeruje litera Z, do której dodano prosty kształt skrzydła, oczu i
dzioba. Książkę tworzą dwie litery W, ułożone blisko siebie jedna pod drugą. Mają
one kształt bardziej spłaszczony i rozciągnięty w szerz. Całość przypomina sowę
siedzącą przed otwartą książką, która jest symbolem mądrości i wiedzy.

Hymn Szkoły
Na apelach szkolnych, przed wyprowadzeniem sztandaru, śpiewany jest hymn
szkoły.
Tekst hymnu Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej:
1. Ile razy stajesz smutny na rozdrożu?
Ile razy pytasz się: „Co robić mam?”
Wciąż rozmyślasz, która droga jest najlepsza?
To jest życie, ale radę taką dam!
Ref. Najważniejsze jest, byś sobą zawsze był!
Nie odmawiaj, gdy o pomoc proszą Cię!
Pracowitość – to nie tylko pusty slogan,
Pasja życia – to energia dobrych serc.
2. Nie wątp w proste ideały, one trwają.
Drogowskazy te pomogą Ci nie raz.
Życie płynie, a wartości pozostają
Nawet wtedy, gdy opuszcza siła nas.
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Ref. Najważniejsze jest, byś sobą zawsze był!
Nie odmawiaj, gdy o pomoc proszą Cię!
Pracowitość – to nie tylko pusty slogan,
Pasja życia – to energia dobrych serc.

Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest
hymn Polski ,,Mazurek Dąbrowskiego”.
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3. Poczet Sztandarowy
1. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej
postawie i godni tego zaszczytu.
Skład pocztu sztandarowego:
 chorąży: jeden uczeń,
 zastępca chorążego: jeden uczeń,
 asysta: dwie uczennice.
Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego
(opiekun SU) za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych
uczniów do dyrektora szkoły. Uczniowie wybierani są z klas drugich gimnazjum. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas trzecich gimnazjum. 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.

2. Insygnia pocztu sztandarowego to:
 biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię,
 białe rękawiczki.
Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:
- Uczeń – ciemne spodnie, biała koszula
- Uczennice – białe bluzki i ciemne spódnice
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Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani odświętnie: chłopcy białe koszule i granatowe lub czarne spodnie,
natomiast dziewczynki białe bluzki i granatowe lub czarne spódnice.
3. Sztandar uczestniczy we wszystkich apelach wymienionych w pkt.2, które
odbywają się w szkole. Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:
 „zasadnicza” – Chorąży trzyma sztandar postawiony
na stopce drzewca, przy lewej nodze,
na wysokości czubka buta. Drzewce
przytrzymuje lewą ręką powyżej pasa.
Łokieć lewej ręki lekko przyciśnięty do
korpusu ciała. Prawa ręka opuszczona
wzdłuż szwów spodni. Asysta stoi na
baczność, jest to również postawa
przyjmowana przez asystę w czasie salutowania i prezentowania sztandaru,

 „prezentuj” – chorąży unosi sztandar pionowo do góry,
ta postawa przyjmowana jest tuż przed
wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego, asysta
przyjmuje postawę „baczność”.

 „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 i błogosławieństwa
oraz odczytywania apelu poległych,
czy salwy honorowej,
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 „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.
 „na ramię” – w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu
chorążego pod kątem około 45 stopni,
 „przemarsz pocztu” – maszerując, poczet
porusza się w taki sposób,
aby nie łamać szyku, tzn.
w jednej linii, patrząc od
czoła. Sztandar spoczywa
na lewym ramieniu. Prawa
ręka trzyma drzewce na
wysokości piersi, lewa na
wysokości pasa.
 „powitanie ze sztandarem w czasie stania i przemarszu” - w czasie stania,
jak również w czasie przemarszu, przywitanie ze sztandarem polega na pochyleniu go. W czasie stania sztandarowy
robi tzw. wykrok lewą nogą wystawiając przed siebie
sztandar.
4. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas trzecich gimnazjum.
Na komendę: szkoła powstań – baczność – poczet sztandarowy do przekazania sztandaru, wystąp – dotychczasowy poczet sztandarowy wychodzi
przed forum szkoły naprzeciwko niego w odległości 6 kroków ustawia się nowy sztandarowy w asyście przybocznych
Jako pierwszy zabiera głos uczeń klasy III Gimnazjum - dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:
- Przekazujemy Wam sztandar – symbol Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
Na co uczeń klasy II Gimnazjum – chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
- Przyjmujemy od Was Sztandar Szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie
wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Zespołu Szkół im.
Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie.
Po tych słowach dotychczasowy chorąży pochyla sztandar, natomiast „nowy”
klęka i całuje rąbek sztandaru, wstaje i ustawia się na miejscu poprzednim.
Wówczas przyboczne „starego” pocztu zdejmują szarfę uczniowi, który trzyma
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sztandar, zakładają ją przejmującemu ten zaszczyt, po czym wstępują na swoje
miejsce. Teraz nowy i dotychczasowy chorąży występują do przodu, stają w
odległości 1m od siebie i przekazują sobie sztandar. „Stary” chorąży wstępuje
na swoje miejsce natomiast „nowy” robi tzw. wykrok, pochyla sztandar w lewą,
następnie w prawą stronę, po czym wstępuje na swoje miejsce. Ostatnim elementem jest wymiana przybocznych. Przyboczne, które są w poczcie podchodzą do tych, które towarzyszyły nowemu „chorążemu” stają 1 krok przed nimi,
następnie oddają im pokłon skinieniem głowy. Ich koleżanki robią to samo, po
czym zamieniają się miejscami. Kiedy to nastąpi, te które stoją z absolwentem,
odprowadzają go do klasy, w której się uczył. Dopiero wtedy nowy chorąży
wraz z przybocznymi może wstąpić na swoje miejsce.
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4. PASOWANIE NA UCZNIA
Cel uroczystości:
Uroczyste włączenie uczniów klas pierwszych w poczet społeczności Zespołu
Szkół im. Anieli hr. Potulickiej. Jest to uroczystość szczególnie ważna dla
uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Ma ona uświadomić im, jak ważny dla szkoły jest każdy indywidualnie i jak wiele szkoła
może wszystkim zaoferować. Uroczystość powinna być przeprowadzona pod
koniec września lub na początku października.
Przebieg uroczystości jest następujący:
Prowadzący uroczystość podaje komendę: szkoła powstań – baczność – na prawo
patrz – poczet sztandarowy wprowadzić. Poczet wchodzi na płytę sali i po przejściu przed szpalerem nauczycieli i uczniów ustawia się w określonym miejscu.
Spocznij – baczność – do hymnu (hymn państwowy). Gdy wybrzmi hymn, pada
komenda: po hymnie.
Następnie prowadzący apel podaje program uroczystości, np.:
1. Wystąpienie Dyrektora Szkoły
2. Ślubowanie klas pierwszych
3. Wyprowadzenie pocztu sztandarowego
4. Część artystyczna
5. Pożegnanie
Po przemówieniu Dyrektora Szkoły pada komenda: szkoła powstań – baczność –
poczet sztandarowy do ślubowania wystąp (poczet ustawia się na środku sali w
wyznaczonym miejscu). Pada komenda: uczniowie wyróżnieni do ślubowania na
sztandar wystąp (uczniowie ci powinni rekrutować się spośród osób, które w konkursie świadectw uzyskały najlepsze wyniki. Z każdej klasy należy wybrać po
dwóch przedstawicieli).
W chwili, gdy uczniowie stają w wyznaczonych miejscach (uczniowie ustawiają
się po obu stronach, równolegle do sztandaru, twarzą w jego kierunku) pada komenda:
do ślubowania (na tę komendę sztandar zostaje pochylony do przodu), uczniowie wyróżnieni do ślubowania mają prawą rękę wyprostowaną, skierowaną w
stronę sztandaru, palec wskazujący i środkowy wyprostowany, reszta uczniów podnosi prawą rękę zgiętą w łokciu w górę, palce wyprostowane.
Tekst ślubowania – gimnazjum:
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Ja uczeń Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
świadomie przyjmuję obowiązki nałożone na mnie przez:
rodziców, szkołę oraz społeczeństwo
i ślubuję:
Przestrzegać postanowień statutu szkoły – ŚLUBUJĘ
Dbać o honor szkoły – ŚLUBUJĘ
Szanować i pomnażać mienie szkoły – ŚLUBUJĘ
Godnie reprezentować szkołę swą postawą i wyglądem zewnętrznym – ŚLUBUJĘ
Być koleżeńskim i z szacunkiem odnosić się do wszystkich ludzi – ŚLUBUJĘ
Nie szczędzić trudu w osiąganiu dobrych wyników w nauce – ŚLUBUJĘ
Systematycznie pogłębiać swą wiedzę i sprawność umysłową – ŚLUBUJĘ
Zdobytą wiedzą przyczyniać się do rozwoju Polski – ŚLUBUJĘ
Tekst ślubowania – szkoła podstawowa:
Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy
dorosnę. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pada komenda: po ślubowaniu (równoznaczna z komendą
spocznij) osoby wyróżnione wstąp (uczniowie wstępują do szeregu), po wstąpieniu
uczniów pada komenda: poczet sztandarowy, wstąp.
Ta część kończy się wyprowadzeniem sztandaru. Pada komenda: szkoła baczność
– do hymnu (hymn szkoły) – po hymnie (spocznij) – szkoła baczność – poczet
sztandarowy wyprowadzić (grany jest marsz). Szkoła spocznij – prowadzący przekazuje mikrofon przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego, aby poprowadzili
część nieoficjalną uroczystości.
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5. POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
Cel uroczystości: pożegnanie klas kończących naukę w Zespole Szkół im. Anieli
hr. Potulickiej w Wojnowie, uhonorowanie absolwentów (także ich rodziców),
którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozsławienia imienia szkoły.
Uroczystość ma miejsce w drugiej połowie czerwca.
Przebieg uroczystości:
Uroczystość tradycyjnie rozpoczyna się od wprowadzenia pocztu sztandarowego. Prowadzący uroczystość podaje komendę: szkoła baczność – na prawo
patrz – poczet sztandarowy wprowadzić. Pada komenda: Spocznij – baczność
– do hymnu (hymn państwowy). Po hymnie pada komenda: po hymnie.
Po zajęciu miejsc prowadzący przedstawia program uroczystości:
Powitanie zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców, absolwentów, uczniów.
- wystąpienie Dyrektora szkoły
- przekazanie sztandaru
- ślubowanie absolwentów
- wręczenie dyplomów ukończenia nauki z wyróżnieniem
- wręczenie nagród
- wręczenie świadectw uczniom klas kończących naukę
- pożegnalne wystąpienie przedstawicieli klas kończących naukę
- wystąpienie przedstawicieli klas drugich
- wyprowadzenie pocztu sztandarowego
Ślubowanie absolwentów:
Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie. Po ceremonii przekazania sztandaru pada komenda: szkoła powstań –
baczność – poczet sztandarowy do ślubowania wystąp (poczet ustawia się na
środku sali w wyznaczonym miejscu). Pada komenda: uczniowie wyróżnieni do
ślubowania na sztandar wystąp
Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą przewodniczący klas trzecich. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi.
Rota ślubowania absolwentów:
My, Absolwenci Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie Tobie,
Szkoło ślubujemy:
- wiernie strzec Twojego honoru;
- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię;
- z godnością nosić zaszczytne miano absolwenta Zespołu Szkół im.
Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie;

str. 13

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w
dalszym swoim życiu;
- zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w
życiu naszego kraju;
ŚLUBUJEMY.
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6. APELE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
1. Apele i uroczystości szkolne są organizowane dla uczniów klas I-VI Szkoły
Podstawowej i klas I - III Gimnazjum, bądź w trzech grupach wiekowych:
- grupa wiekowa I-III SP.,
- grupa wiekowa IV-VI SP.,
- grupa wiekowa I-III Gim.,

2. Przebieg apelu:
I.

ROZPOCZĘCIE APELU:

1. Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego:
Prowadzący uroczystość (najczęściej przewodniczący Rady Samorządu
Uczniowskiego) podaje komendę: szkoła powstań – baczność - na prawo
patrz – poczet sztandarowy wprowadzić. Poczet wchodzi na płytę sali i po
przejściu przed szpalerem nauczycieli i uczniów ustawia się w określonym
miejscu.
Spocznij – baczność – do hymnu (hymn państwowy). Gdy wybrzmi hymn,
pada komenda: po hymnie. (spocznij)
2. Powitanie zaproszonych gości nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców
oraz uczniów:
Na dzisiejszym apelu przygotowanym z okazji ...... (nazwa święta lub uroczystości ) miło jest mi powitać przybyłych gości:
- Panią ........................,
- Pana .........................,
- Dyrektora Zespołu Szkól w Wojnowie
- Wicedyrektora ,
- Nauczycieli,
- Pracowników szkoły,
- Rodziców,
- Uczniów.
II.

CZĘŚĆ OFICJALNA:

1. Przemówienia Dyrektora Szkoły i chętnych gości.
2. Wyprowadzenie sztandaru:
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Pada komenda: szkoła powstań – baczność – do hymnu (hymn szkoły) –
po hymnie (spocznij) – szkoła baczność – poczet sztandarowy wyprowadzić (grany jest marsz). Szkoła spocznij.
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.
Na tym kończymy naszą uroczystość. Można się rozejść.
3. 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.
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7.

STAŁE UROCZYSTOŚCI WPISANE W HARMONOGRAM PRACY
SZKOŁY

Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:
a)
b)
c)
d)
e)

rozpoczęcie roku szkolnego,
ślubowanie uczniów klas pierwszych,
Dzień Edukacji Narodowej,
Dzień Patrona Szkoły,
zakończenie roku szkolnego.
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8. DEKORACJA BUDYNKU SZKOŁY FLAGAMI PAŃSTWOWYMI
1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
a)
b)
c)
d)

Dzień Edukacji Narodowej;
Dzień Patrona Szkoły;
święta państwowe;
dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

W związku z członkostwem w Unii Europejskiej, flaga Unii Europejskiej coraz częściej będzie się przy różnych okazjach pojawiała obok naszych barw narodowych.
Warto więc pamiętać, że polska flaga państwowa jest zgodnie z tradycją i tzw. protokołem flagowym ważniejsza od klasycznej flagi organizacji międzynarodowej,
jaką jest gwiaździsta flaga Unii Europejskiej.
Z wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że najważniejszą zasadą jest eksponowanie flagi UE obok flagi polskiej tylko na drugim
miejscu, czyli na lewo od flagi polskiej. Obie flagi powinny być eksponowane na
tej samej wysokości masztach lub tej samej długości drzewcach.
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