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I CEREMONIAŁ  SZKOŁY 

 

1.Ceremoniał szkolny Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra 

Kaliskiego w Turku jest opisem uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem 

uczniów z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły, 

stwarzających specyficzny klimat, w którym rodzą się silne wewnętrzne powiązania 

między członkami społeczności szkolnej, w wyniku podejmowania wspólnych zadań, 

ścisłego współdziałania i dążenia do realizacji celów i zadań wychowawczych.  

2.Ceremoniał jednoczy społeczność szkolną i umacnia więzi między uczniami; 

kształtuje tradycję lokalną, patriotyzm i dyscyplinę opartą na konieczności 

przestrzegania pewnych rygorów narzuconych sobie samemu oraz 

podporządkowanie się określonym normom etycznym i prawnym jako czynnikom 

warunkującym prawidłowe funkcjonowanie człowieka w społeczności.  

3. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się:  

    1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;  

    2) ślubowanie klas pierwszych; 

    3) obchody świąt narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających  

    z kalendarza historycznego;  

    4) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły. 

 

II SYMBOLE NARODOWE 

 

1. Najważniejszymi symbolami narodowymi przyjętymi do ceremoniału szkolnego są:  

   1) godło;  

   2) flaga narodowa;  

   3) hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”.  

2.Godło państwowe umieszcza się w salach zajęć.  

3.Uczniowie wobec godła państwowego zachowują powagę.  
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4.Budynek szkoły jest dekorowany flagami narodowymi :  

   1) w święta państwowe;  

   2) podczas żałoby narodowej;  

   3) w inne uroczystości okolicznościowe.  

5. Flagę umieszcza się w miejscu widocznym, nie pochyla się jej do oddawania 

honorów, nie może ona również w żadnym wypadku dotykać podłogi ani ziemi. 

6. Flaga powinna być czysta i wyprasowana, nie wolno umieszczać na niej żadnych 

ozdób ani napisów. 

7. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę należy przewiązać kirem.  

8.Uroczystości szkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe, 

przebiegają w podniosłym nastroju i kształtują poszanowanie dla symboli 

narodowych. 

 

III SYMBOLE SZKOŁY 

 

1. Do najważniejszych symboli szkoły należą :  

    1) godło szkoły;  

    2) sztandar szkoły. 

2. Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Jest eksponowane 

podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, 

znaczkach, identyfikatorach.  

3. Sztandar Zespołu Szkół Technicznych w Turku im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego 

w Turku składa się z kwadratowego płatu tkaniny obszytego złotymi frędzlami. Awers 

jest koloru czerwonego; wyhaftowano na nim wizerunek orła białego - godło państwa 

oraz napis: Rzeczpospolita Polska. Rewers jest koloru chabrowego. Znajduje się  na 

nim nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Turku. Na 

rewersie umieszczono również logo szkoły: książkę, rozwarty cyrkiel, koło zębate 



4 
 

oraz płomień kaganka. Drzewiec sztandaru jest zwieńczony metalową kulą, do której 

jest przytwierdzony orzeł w koronie. 

4. Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski – Narodu - Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem 

sztandaru wymagają  zachowania powagi i poszanowania w trakcie jego prezentacji. 

5. Sztandar szkoły uczestniczy w uroczystościach szkolnych, poza szkołą na 

zaproszenie innych szkół i instytucji, w uroczystościach państwowych, regionalnych. 

6.  Sztandar i insygnia pocztu sztandarowego są przechowywane na terenie szkoły w 

zamkniętej gablocie. 

7. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają 

właściwych postaw jego poszanowania. 

8. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony 

przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. Jego zadaniem jest dbałość o właściwą 

celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie 

szkoły i poza jej murami. 

9. Ponieważ uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja 

w szkole, dlatego w jego składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej 

postawie i godni takiego szacunku. 

10. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą: 

      1) chorąży (sztandarowy)  - uczeń; 

      2) asysta – dwie uczennice. 

11. W szkole funkcjonuje skład zastępczy pocztu sztandarowego - tworzą go 

uczniowie klas mundurowych. 

12. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie 

uroczystego ślubowania klas pierwszych w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły 

lub wicedyrektora w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

13. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: 

       1) chorąży: garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie lub    

mundur (uczeń klasy mundurowej); 
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       2) asysta – białe bluzki i ciemne spódnice, czarne obuwie lub mundur (uczennice 

klasy mundurowej). 

14. Insygnia pocztu sztandarowego: 

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

białym w stronę  kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

       2) białe rękawiczki. 

15. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

       1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

       2) ślubowanie klas pierwszych, 

       3) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości, 

       4) uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły. 

16. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły: 

      1)  uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową i 

państwową, 

      2) uroczystości patriotyczne, w których bierze udział społeczność szkoły lub jej 

delegacja,  

     3)  uroczystości składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej, 

     4)  uroczystości religijne: msza święta, uroczystości pogrzebowe i inne. 

17. Sztandar szkoły uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych pracowników i 

uczniów szkoły; w uroczystościach pogrzebowych emerytowanych pracowników 

szkoły sztandar  uczestniczy na prośbę rodziny skierowaną do dyrektora szkoły.        

18. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 

pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony 

kirem. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na 

drzewcu od lewej górnej strony do prawej. 

19. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru 

na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy 

pochylić go do przodu. 

20. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany 

bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet 

przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu i staje po 

lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi(wiernych), 
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podnosząc sztandar do pionu. W czasie mszy św. lub innej uroczystości członkowie 

pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują 

żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.  

21. Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu w pozycji „Baczność” następuje 

w następujących sytuacjach: 

      1) podczas podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., w 

czasie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego 

Sakramentu; 

     2) podczas opuszczania trumny do grobu; 

     3) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci; 

     4) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczane delegacje;  

     5) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną 

przemawiającą osobę. 

 

IV ZACHOWANIE UCZNIÓW W TRAKCIE OFICJALNYCH UOCZYSTOŚCI 

 

1. Wejście dyrektora szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi) do auli, gdzie 

zgromadzona jest młodzież jest zapowiedziane przez prowadzącego: „Szanowni 

zebrani: pani/pan (imię i nazwisko), dyrektor (nazwa szkoły)” -  młodzież przyjmuje 

postawę godną. 

2. Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę :„Baczność”; „Poczet 

sztandarowy wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę 

zasadniczą. 

3. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest 

wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w 

środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 

45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do 

zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.  

4. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: 
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„Do hymnu państwowego”- uczniowie i nauczyciele odśpiewują hymn państwowy 

„Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. 

Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę : 

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. 

5. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: 

„Poczet sztandarowy wyprowadzić” - zachowanie młodzieży i czynności pocztu są 

analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali. 

6.Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru zaczyna się część artystyczna 

uroczystości. 

 

V  Sposób zachowania pocztu sztandarowego 

 

1. Sztandarem wykonuje się następujące chwyty: 

    1) „Na ramię”; 

    2) „Prezentuj”; 

    3) „Do nogi”. 

2. Wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie 

drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 450 (w stosunku do ramienia). 

3. Wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, chorąży podnosi sztandar 

prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta 

drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, 

obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej, 

4. Wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, 

chorąży przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi.  

Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność” 

5. Salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w 

prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej 
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stopy i pochyla sztandar w przód do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar 

do postawy „Prezentuj”, 

6. Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt 

oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci. 

 

VI Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem 

 

1. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie ślubowania 

klas pierwszych. 

2. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi 

nowy skład pocztu. 

3. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który 

mówi: 

„Przekazujemy wam sztandar – symbol Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. 

Sylwestra Kaliskiego w Turku opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą 

szkołę”;  

- na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: 

„Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać 

swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Zespołu Szkół Technicznych w 

Turku”. 

3. Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. 

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg 

sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak 

pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf. 

4. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do 

pozostałych w sali uczniów. 

 



9 
 

VII Ceremoniał ślubowania klas pierwszych 

1.W czasie ślubowania uczniowie składający przysięgę na sztandar szkoły podnoszą 

prawą rękę do ślubowania (palce na wysokości oczu) i w postawie zasadniczej  

powtarzają treść „Roty” odczytywaną przez dyrektora szkoły: 

 „My uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof.                       

S. Kaliskiego w Turku przyrzekamy uroczyście: 

 Sumiennie wypełniać wszystkie zadania stawiane przez szkołę, 

                                                                                          Uczniowie: Ślubujemy!                                                                                                  

 Uczyć się rzetelnie i postępować uczciwie, 

                                                                                          Uczniowie: Ślubujemy! 

 Wciąż pogłębiać swoją wiedzę i dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników 

w nauce,                                                                      

                                                                                               Uczniowie: Ślubujemy! 

 Korzystać z wiedzy i doświadczenia nauczycieli, 

                                                                                               Uczniowie: Ślubujemy! 

 Dbać o dobre imię szkoły, 

                                                                                          Uczniowie: Ślubujemy! 

 Z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i wszystkich pracowników, 

                                                                                               Uczniowie: Ślubujemy! 

 Zdobyte wykształcenie i wiedzę wykorzystać z pożytkiem dla dobra ojczyzny. 

                                                                                          Uczniowie:  Ślubujemy! 

VIII DZIEŃ PATRONA  

 

Dzień Patrona Szkoły obchodzony jest co roku w dniu 5 maja. W celu upamiętnienia 

sylwetki generała profesora Sylwestra Kaliskiego przygotowywane są ekspozycje 

obrazujące jego życie i dokonania. W ramach lekcji z wychowawcą realizowane są 

zajęcia o tematyce przybliżającej uczniom postać patrona. Podejmowane są również 

inne działania mające na celu przybliżenie sylwetki ogółowi społeczeństwa w ramach  

Dnia Otwartych Drzwi w ZST. 
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IX UWAGI KOŃCOWE 

1. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi i poszanowania 

w trakcie jego prezentacji. 

2. W trakcie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój odświętny utrzymany w 

kolorystyce biało-czarnej lub w zbliżonej, bez rażących, wulgarnych napisów.  

3. Uczniowie zobowiązani są do godnego zachowania, adekwatnego do charakteru 

uroczystości, respektowania poleceń osób prowadzących. 

 

 

 

  

 


