UCHWAŁA NR XLIX/ 335 /2010
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 08 listopada 2010 r.

w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Chwałkowie Kościelnym.

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 § 33 Statutu
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym, stanowiącego
załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 2/2009/2010 z dnia 27 sierpnia 2009 roku, Rada
Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Nadaje się Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie
Kościelnym sztandar.
2. Opis sztandaru:
1) Sztandar szkoły składa się z awersu, rewersu, głowicy i drzewca.
2) Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku 100 cm, obszyta złotym galonem
i złotymi frędzlami zakończona kółeczkami do gabloty i drzewca. Elementy haftu wykonane
techniką haftu wypukłego i płaskiego. Zastosowano nici: złote, białe, srebro i miedź.
3) Awers sztandaru wykonany jest z tkaniny koloru czerwonego. W środkowej części znajduje się
godło państwowe, wykonane techniką haftu ręcznego, nićmi w kolorze srebrnym z elementami
złotymi. Wokół godła został umieszczony półkoliście napis: „NAUKA – OJCZYZNA –
PRZYSZŁOŚĆ”.
4) Rewers sztandaru wykonany jest z tkaniny w kolorze chabrowym. W centralnej części
znajduje się „Krzyż powstańczy z Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” Wokół krzyża
widnieje wykonany złotymi nićmi napis „SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH W CHWAŁKOWIE KOŚCIELNYM”.
5) Głowicę sztandaru stanowi niklowany, dwustronny orzeł na kuli.
6) Drzewiec sztandaru o długości 220 cm wykonany z drewna naturalnego toczonego. Dwie jego
części połączone są metalowa tuleją.
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.
.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/ 335 /2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 08 listopada 2010r.

AWERS

REWERS

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/335 /2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 08 listopada 2010r.

CEREMONIAŁ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W CHWAŁKOWIE KOŚCIELNYM
Ceremoniał szkolny jest opisem sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości
szkolnych z udziałem sztandaru szkoły oraz zbiorem zasad zachowania się młodzieży w trakcie
uroczystości szkolnych.
I. UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH
Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się:
a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
b) uroczystość wręczenia szkole sztandaru,
c) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. ceremonia
ślubowania klas pierwszych, uroczystości rocznicowych związane z patronem, inne ważne
uroczystości i święta szkolne),
d) uroczystości związane ze świętami państwowymi:
- 11 listopada - Święto Niepodległości,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
e) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie,
w szczególności:
- 1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę,
- 17 września – agresja ZSRR na Polskę,
- 27 grudnia – wybuch Powstania Wielkopolskiego.
II. SZTANDAR SZKOŁY
1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu –Małej Ojczyzny,
jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie,
transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.
3. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie
znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
4. Poczet sztandarowy wytypowany jest z uczniów klas V i VI wyróżniających się w nauce
o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. Skład osobowy pocztu sztandarowego:
a) chorąży – uczeń klasy V lub VI,
b) asysta - dwie uczennice klasy V lub VI.
5. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez wychowawców na ostatnim
posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Chwałkowie
Kościelnym i przez nią zatwierdzone. Kadencja pocztu trwa jeden rok, począwszy od
przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego. Wytypowany przez dyrektora
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szkoły nauczyciel staje się na ten czas opiekunem ceremoniału i dba o prawidłowy i godny
udział sztandaru w uroczystościach.
O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadamiani rodzice lub prawni
opiekunowie dzieci.
Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego,
w takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie w stroju galowym.
Insygnia pocztu sztandarowego:
a) biało czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię zwrócone kolorem białym
w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
b) białe rękawiczki.
Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez
administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej,
uroczystościach pogrzebowych i innych.
III. OPIS CEREMONII

1. WPROWADZENIE SZTANDARU

LP.

KOLEJNOŚĆ
KOMEND

ZACHOWANIE
UCZESTNIKÓW PO
KOMENDZIE
Uczestnicy wstają przed
wprowadzeniem
sztandaru
Postawa zasadnicza

POCZET
SZTANDAROWY

1.

Proszę o
powstanie

2.

Baczność!
Sztandar Szkoły
wprowadzić.

3.

Do hymnu

Postawa zasadnicza

Postawa zasadnicza

4.

Po hymnie

Postawa spocznij

Postawa spocznij

SZTANDAR

Przygotowanie do
wejścia
Wprowadzenie
sztandaru. Zatrzymanie
na ustalonym miejscu

Postawa na prawe ramię

Wprowadzenie w postawie
„na ramię”. Po zatrzymaniu chorąży
opiera drzewce sztandaru przy
prawej nodze
Chorąży pochyla sztandar
w przód pod kątem 45 stopni
Sztandar przy prawej nodze
chorążego

2. WYPROWADZENIE SZTANDARU
LP.

KOLEJNOŚC
KOMEND

1.

Proszę o powstanie

2.

Baczność!
Sztandar
Szkoły wyprowadzić.
Spocznij!

3.

ZACHOWANIE
UCZESTNIKÓW PO
KOMENDZIE
Uczestnicy wstają przed
wyprowadzeniem
sztandaru
Postawa zasadnicza
Postawa spocznij

POCZET
SZTANDAROWY
Spocznij

Postawa zasadnicza

SZTANDAR
Sztandar przy prawej nodze
chorążego
Wyprowadzenie w postawie
na prawe ramię

3. CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA
Wprowadzenie sztandaru jak wyżej.
LP.

KOLEJNOŚC
KOMEND

1.

Do ślubowania

2.

Po ślubowaniu

ZACHOWANIE
UCZESTNIKÓW PO
KOMENDZIE
Postawa zasadnicza.
Ślubujący podnoszą
prawą rękę do ślubowania
Spocznij
Ślubujący opuszczają
rękę.

POCZET
SZTANDAROWY
Postawa zasadnicza

Spocznij

SZTANDAR
Chorąży pochyla sztandar
w przód do 45 stopni

Sztandar przy prawej nodze
chorążego

Wyprowadzenie sztandaru jak wyżej.
4. CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU
Odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności
dyrektora szkoły.
Wprowadzenie sztandaru jak wyżej
LP.
1.

KOLEJNOŚC
KOMEND
Baczność!

Do przekazania

2.

Po przekazaniu

ZACHOWANIE
UCZESTNIKÓW PO
KOMENDZIE
Postawa zasadnicza.

POCZET
SZTANDAROWY
Postawa zasadnicza

SZTANDAR
Chorąży pochyla sztandar
w przód do 45 stopni

Przejmujący sztandar
podchodzą do pocztu,
przekazanie insygniów
pocztu sztandarowego i
sztandaru.

Sztandar przy prawej
nodze chorążego.

Przekazujący stają za
nowym składem pocztu

Nowy chorąży pochyla
sztandar w przód do 45
stopni
Sztandar przy prawej
nodze chorążego

Spocznij

Spocznij

Wyprowadzenie sztandaru jak wyżej.
IV. SPOSÓB ZACHOWANIA POCZTU SZTANDAROWEGO
Chwyty sztandaru;
a. „Na ramię”
b. „Prezentuj”
c. „Do nogi”
- wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na
prawe ramię i trzyma je pod kątem 45stopni (w stosunku do ramienia)

- 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,
- 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”
- salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos
z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar
w przód do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”,
- sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz
w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

