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Warunki stosowania sztandaru szkoły oraz ceremoniału szkolnego 

w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Adama Mickiewicza w Piastowie 
 

§ 1 

Uczeń ma prawo i obowiązek poznawania historii szkoły, postaci związanych z jej tradycją 

oraz patrona szkoły Adama Mickiewicza. 

 

§ 2 

1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania dobrych jej 

tradycji. 

2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się w 

szczególności: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) Święto Niepodległości; 

4) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

6) Rocznica Zbrodni Katyńskiej 

7) zakończenie roku szkolnego; 

8) Dzień Patrona – Święto Szkoły. 
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3. Do obowiązków ucznia należy oddanie szacunku ludziom i wydarzeniom, z którymi 

związane są święta państwowe i szkolne poprzez uroczysty strój, o których mowa w ust.2.  

 

§ 3 

1. Szkoła posiada własny sztandar. 

2. Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru szkoły z 

przestrzeganiem następujących zasad: 

1) wprowadzenie sztandaru;  

2) hymn państwowy; 

3) część oficjalna uroczystości;  

4) wyprowadzenie sztandaru; 

5) część artystyczna. 

3. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw jego poszanowania. 

  

§ 4 

1. Uczeń ma prawo i obowiązek reprezentować szkołę w środowisku lokalnym w czasie 

obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych. 

2. Zaszczytnym wyróżnieniem dla ucznia jest udział w poczcie sztandarowym szkoły. 

 

§ 5 

1. W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą:  

1) chorąży – uczeń/uczennica klasy drugiej/trzeciej;  

2) asysta – dwie uczennice/dwóch uczniów klasy drugiej/trzeciej;  

2. W szkole powoływany jest rezerwowy skład pocztu sztandarowego, w składzie jak w ust. 

1, zwany pocztem rezerwowym. 

3. W czasie uroczystości poczet rezerwowy może zastępować poczet sztandarowy. Zmiana 

następuje zawsze z zachowaniem powagi i poszanowania dla sztandaru.  

4. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią:  

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w 

stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra; 

2) białe rękawiczki.  

5. Ubiór pocztu sztandarowego stanowią:  
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1) chorąży: ciemne spodnie, biała koszula, ciemna marynarka, ciemne, wyjściowe 

obuwie;  

2) asysta: ciemne spódnice jednakowej długości, białe bluzki, ciemne, wyjściowe 

obuwie. 

6. W przypadku, gdy warunki na to pozwalają, reprezentacja pocztu dodatkowo występuje w 

oficjalnym stroju sztandaru szkoły w kolorze ciemnoszarym z wyhaftowanym logo 

szkoły. 

7. Podczas świąt państwowych reprezentacja  pocztu sztandarowego przypina kokardę 

narodową, czyli kotylion. Zgodnie z  heraldyką w kotylionie ważniejsza jest biel, jako 

kolor orła, godła państwowego, dlatego biały okrąg znajduje się w środku kotylionu. 

Właściwe miejsce przypięcia znajduje się nad sercem, po lewej stronie.  

 

 

 

§ 6 

1. Sztandarem opiekuje się nauczyciel opiekun pocztu sztandarowego powołany przez 

Dyrektora Szkoły oraz wychowawcy klas drugich. 

2. Opiekunowie pocztu sztandarowego odpowiadają za przygotowanie składu pocztu do 

godnego reprezentowania szkoły, uczą odpowiednich postaw i zachowania, dbają o 

przestrzeganie ceremoniału szkolnego. 

 

§ 7 

1. Kandydaci do składu pocztu sztandarowego przedstawiani są dyrektorowi szkoły przez 

opiekuna samorządu uczniowskiego i opiekuna pocztu sztandarowego. 

2. Do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych jest dziewięciu  uczniów cieszących 

się nienaganną opinią, nienaganna opinią, wyróżniających się pod względem zachowania i 

nauki (trzech uczniów i sześć uczennic), którzy stanowią trzy składy pocztu, o którym 

mowa w § 69e ust. 1 i 2.  

3. Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba wybrana nie może pełnić swoich 

obowiązków, jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej 

funkcji.  
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4. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym 

listem okolicznościowym.  

5. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok.  

6. Za niewłaściwe wypełnianie obowiązków, a w szczególności za brak należytego szacunku 

dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia statutowi szkoły, 

uczeń może być odwołany z funkcji przez Dyrektora Szkoły na wniosek opiekuna 

sztandaru lub innego nauczyciela. 

 

§ 8 

1. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, o których mowa 

w § 69b ust. 2. 

2. Sztandar za zgodą Dyrektora Szkoły może brać udział w: 

1) uroczystościach organizowanych przez administrację samorządową i państwową; 

2) uroczystościach religijnych: uroczyste msze święte, uroczystości pogrzebowe; 

3) ważnych wydarzeniach innych szkół i społeczności lokalnej. 

3. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy wybrany spośród uczniów wyróżniających 

się w zachowaniu i nauce.  

4. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego absolwenci będący członkami pocztu 

sztandarowego przekazują go pod opiekę swoim następcom. 

 

 

 

 

§ 9 

1. W czasie uroczystości sztandar jest wprowadzany po podaniu komendy „baczność - 

sztandar szkoły wprowadzić” i wyprowadzany „baczność - sztandar szkoły 

wyprowadzić”. 

2. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną. 

3. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem w lewym 

górnym rogu. 
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§10 

Opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem 

sztandaru szkoły oraz zbiór zasad postaw sztandaru i pocztu sztandarowego, a także 

zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych zatwierdza dyrektor Szkoły.                   

 

 


