
UCHWAŁA NR XXIV/ 151 /2008 
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 
z dnia  29  września  2008r. 

 
           
w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego 
Baraniaka w Mchach 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 
i § 25 uchwały Nr XII/67/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  z dnia 17 lipca 2007r. 
w sprawie statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie „ Zespół Szkół im. Księdza  
Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach, na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej 
Zespołu  Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach  Rada Miejska 
w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.1. Nadaje się Zespołowi Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 
Mchach sztandar.  

2. Opis sztandaru:  
1) Wymiary 110cm/110cm. 
2) Strona prawa:  tło kremowe – portret Arcybiskupa Antoniego Baraniaka i napis Zespół   
Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach 2008, w lewym górnym rogu 
logo szkoły, w prawym górnym rogu herb Arcybiskupa. 
3) Strona lewa: tło czerwone – godło Rzeczypospolitej Polskiej i napis „SERCA, MYŚLI, 
CZYNY TOBIE OJCZYZNO’,  poniżej wstęga biało-czerwona. 
4) Portret Arcybiskupa, napisy, logo i herb zostaną wyhaftowane kolorowymi nićmi, zgodnie z 
Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
5) Drzewiec wykonany z drewna o długości 250 cm. 
6) Głowicę sztandaru stanowi orzeł niklowany dwustronny. 

3. Wygląd graficzny sztandaru stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Ceremoniał używania sztandaru stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
 
 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                                          w Książu Wlkp  

                                               /-/  Paweł Walkowiak 
 
 

 
 
 



  
 
 
 
 
 



 
 
      
 
 
 



                Załącznik Nr 2 
                do Uchwały Nr XXIV/151 /2008 
                Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
                z dnia  29 września 2008r.  

 
CEREMONIAŁ UŻYWANIA SZTANDARU  

w Zespole Szkół imienia Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach 
 
Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego, jest pomocny w 
ich organizacji. Stanowi integralną część z tradycją szkolną oraz harmonogramem 
organizowanych w szkole imprez i uroczystości. 

 
Sztandar szkolny 

 
1. Sztandar szkolny jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest 

szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają 
powagi zachowania a przechowywanie, transport i przygotowywanie sztandaru do 
prezentacji, właściwych postaw i jego poszanowania. 

2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. 
3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w 

szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie, 
godni takiego zaszczytu. 

4. Skład osobowy pocztu sztandarowego: 
chorąży - uczeń gimnazjum 
asysta - dwie uczennice szkoły podstawowej. 

5. Kandydatury składu są przedstawiane przez wychowawców  na ostatnim posiedzeniu 
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego  Baraniaka w 
Mchach  w danym roku szkolnym i przez nią zatwierdzane. Kadencja pocztu trwa jeden 
rok. Wytypowany przez dyrektora nauczyciel staje się na ten czas opiekunem 
ceremoniału i dba o prawidłowy i godny udział sztandaru   w uroczystościach. 

6. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadamiani rodzice lub 
opiekunowie wybranych dzieci. 

7. Decyzją Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego 
Baraniaka w Mchach uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. 
W takim przypadku należy uzupełnić skład o brakujące osoby. 

8. Insygnia pocztu sztandarowego: 
    biało - czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym bokiem. 
   Chorąży i asysta powinni być ubrani  w strój galowy. 
 

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły 
 

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy: 
1) Ceremonii ślubowania klas pierwszych. 
2) Uroczystości rocznicowych. 
3) Ważnych uroczystości i świąt szkolnych. 
 

 
 
 



Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły 
 

1. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach organizowanych przez 
administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych. 

2. W dniu uroczystości sztandar jest przewieziony w pokrowcu na miejsce zbiórek 
pocztów sztandarowych. 

3. Celebracja sztandaru jest zgodna z ustaloną regułą zachowania pocztów sztandarowych 
w czasie danej uroczystości. 

4. Po uroczystości sztandar jest przewieziony do szkoły i złożony w gablocie. 
 
 
 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                                           w Książu Wlkp  

                                               /-/  Paweł Walkowiak 
 
 
 


