
UCHWAŁA NR XXVIII/ 191  /2008 
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 
z dnia  30  grudnia  2008r. 

 
           
w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu 
Wielkopolskim. 
 
 
            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 § 30 ust.1 załącznika do uchwały Nr VIII/80/99 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  z dnia  
18 czerwca 1999 r. w sprawie statutu Publicznego Gimnazjum w Książu Wlkp., Rada Miejska 
w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.1. Nadaje się Gimnazjum  im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wielkopolskim 
sztandar.  

2. Opis sztandaru:  
1) Wymiary 100cm X 100cm. 
2) Awers: tło koloru czerwonego – godło Rzeczypospolitej Polskiej i napis: BÓG, NAUKA, 
    OJCZYZNA, PRACA. 
3) Rewers: tło koloru ecrue – portret Dr. Maksymiliana Krybusa oraz napis: Gimnazjum 
    im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. Na dole napis: 15.05.2009 r. 
4) Drzewiec wykonany z drewna o długości 250 cm. 
5) Głowicę sztandaru stanowi orzeł niklowany dwustronny. 

3. Wygląd graficzny sztandaru określa 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. i Dyrektorowi 

Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wielkopolskim.  
 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                                          w Książu Wlkp  

                                               /-/  Paweł Walkowiak 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/  191   /2008 
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
z dnia 30 grudnia 2008r.  

 
 
 
AWERS  

 
 
 
 
 
 



 
 

REWERS  

 
 
 

 
                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                                           w Książu Wlkp.  
                                               /-/  Paweł Walkowiak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                            Załącznik Nr 2 
                do Uchwały Nr XXVIII/ 191 /2008 
                Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
                z dnia  30 grudnia 2008r.  
 
 

CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY OBOWIĄZUJĄCY 
W GIMNAZJUM IM. DR. MAKSYMILIANA KRYBUSA W KSIĄŻU WLKP. 

 

Niniejszy ceremoniał opisuje zasady zachowania się w czasie uroczystości z udziałem 
sztandaru szkoły. 

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach 
organizowanych przez administrację samorządową i państwową, w uroczystościach 
religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. 
 

1. Sztandar Szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem „Małej Ojczyzny”, jaką jest 
szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają 
właściwego zachowania. 

2. Sztandar jest przechowywany w gabinecie Dyrektora w zamkniętej gablocie. W tej 
samej gablocie znajdują się również insygnia pocztu sztandarowego. 

3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest funkcją honorową. 

4. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem 
szkoły może reprezentować szkołę w uroczystościach lokalnych. 

 
 

SKŁAD OSOBOWY POCZTU SZTANDAROWEGO 
Chorąży – 1  uczeń klasy III 

  Asysta – 2 uczennice klasy III 

• Kandydatury składu  pocztu sztandarowego przedstawiane są przez samorządy klas i 
wychowawców klas na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.  

• Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok. 

• O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni rodzice, 
okolicznościowym listem. 

• Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisywane są do kroniki szkoły. 

• Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 
sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

 
 

INSYGNIA POCZTU SZTANDAROWEGO 
 

• Biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię. 



• Białe rękawiczki. 

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: 

Chorąży – biała koszula, ciemne spodnie. 

Asysta – białe bluzki, ciemne spódnice. 
 
Sztandar bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych. 
 

OPIS CEREMONII 
 

WPROWADZENIE SZTANDARU: 
 

Lp. Kolejność komend Zachowanie uczestników 
po komendzie Poczet sztandarowy Sztandar 

1. Proszę o powstanie Uczestnicy wstają przed 
wprowadzeniem sztandaru 
 

Przygotowanie do 
wejścia 

Postawa na prawe 
ramię 

2.  Baczność!  
Sztandar  Szkoły 
wprowadzić 

Postawa zasadnicza Wprowadzenie 
sztandaru. 
 
Zatrzymanie na 
ustalonym miejscu. 

Wprowadzenie w 
postawie na ramię. Po 
zatrzymaniu chorąży 
opiera drzewce 
sztandaru przy prawej 
nodze. 
 

3.  Do hymnu Postawa zasadnicza Postawa zasadnicza Chorąży pochyla 
sztandar w przód do 
45 stopni. 
 

4. Po hymnie Postawa spocznij Spocznij Sztandar przy prawej 
nodze chorążego. 
 

 
 

WYPROWADZENIE SZTANDARU: 
 
 

Lp. Kolejność komend Zachowanie uczestników 
po komendzie Poczet sztandarowy Sztandar 

1. Proszę o powstanie Uczestnicy wstają.  Spocznij Sztandar przy prawej 
nodze chorążego. 
 

2.  Baczność!  
Sztandar  Szkoły 
wyprowadzić 

Postawa zasadnicza Postawa zasadnicza Wprowadzenie w 
postawie na prawe 
ramię. 
 

3.  Spocznij. Postawa spocznij.  
 

 

 
 



 
 
 

CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH: 
 
Wprowadzenie sztandaru jak wyżej. 
 
 

Lp. Kolejność komend Zachowanie uczestników 
po komendzie Poczet sztandarowy Sztandar 

1. Do ślubowania Postawa zasadnicza. 
 
Ślubujący podnoszą prawą 
rękę do ślubowania. 
 

Postawa zasadnicza Chorąży pochyla 
sztandar w przód do 
45 stopni. 

2. Po ślubowaniu  Spocznij. 
 
Ślubujący opuszczają rękę. 
 

Spocznij Sztandar przy prawej 
nodze chorążego. 

 
Wyprowadzenie sztandaru jak wyżej. 
 
 

CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU 
 

Odbywa się podczas uroczystości zakończenia edukacji w Gimnazjum uczniów klas III. 
Wprowadzenie sztandaru jak wyżej. 
 

Lp. Kolejność komend Zachowanie uczestników 
po komendzie Poczet sztandarowy Sztandar 

1. Baczność !  
 
Do przekazania 

Postawa zasadnicza. 
 
Przejmujący sztandar 
podchodzą do pocztu, 
przekazanie insygniów 
pocztu sztandarowego i 
sztandaru. 
 
Przekazujący stają za 
nowym składem pocztu 

Postawa zasadnicza Chorąży pochyla 
sztandar w przód do 
45 stopni.  
 
Sztandar przy prawej 
nodze chorążego. 
 
Nowy chorąży pochyla 
sztandar w przód do 
45  

2. Po przekazaniu  Spocznij. 
 

Spocznij Sztandar przy prawej 
nodze chorążego. 

Wyprowadzenie sztandaru jak wyżej.  
 

 
 
 
                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                                           w Książu Wlkp.  
                                               /-/  Paweł Walkowiak 



 
 
 


