
OPIS CEREMONIAŁU 

 

 
Sztandar Szkoły 

o Jest symbolem „Małej Ojczyzny”, jaką jest szkoła wraz z najbliższym jej 

otoczeniem. 

 

    
 

 

o Pierwszy sztandar, ufundowany ze składek rodziców w 1937 r., przekazany 

został do Muzeum Oświaty 

o Nowy sztandar szkoły został poświęcony 18 maja 1993 r. podczas 

uroczystości nadania szkole imienia. 

o W czasie uroczystości z udziałem Sztandaru śpiewany jest hymn 

państwowy. 

 

Poczet sztandarowy 



 
o Wybrany jest spośród uczniów klas piątych o nienagannej postawie, 

wyróżniających się w nauce i wzorowym zachowaniem w składzie:                          

chorąży (chłopiec) i dwie osoby asystujące (dziewczynki). 

o Kadencja pocztu trwa jeden rok. 

o Przekazanie Sztandaru odbywa się w czasie uroczystości zakończenia roku 

szkolnego. 

 

Insygnia  pocztu sztandarowego: 

o biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, białym kolorem 

zwrócone w stronę szyi, spięte na lewym biodrze; 

o białe rękawiczki. 

 

Strój galowy: 

o Obowiązuje podczas uroczystości wymienionych w Ceremoniale Szkoły 

oraz uroczystości pozaszkolnych, gdy uczniowie uczestniczą w nich jako 

przedstawiciele SP 58 w Łodzi. 

o Tworzą go biała koszula /bluzka oraz ciemne spodnie/spódniczka. 

 

Ceremoniał ślubowania klas pierwszych: 

o Obrzęd ślubowania – uczniowie stoją na baczność. Sztandar skierowany 

jest w stronę ślubujących. Uczniowie mają wyciągnięte dwa palce prawej 

ręki w sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania, a po jej 

wysłuchaniu powtarzają słowo ŚLUBUJEMY. 

o Po złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły (osoba wyznaczona przez 

Dyrektora) podchodzi kolejno do każdego pierwszoklasisty i kładąc pióro 

na jego prawe ramię, mówi „Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. 

Melchiora Wańkowicza w Łodzi”  

 



 
 

o Tekst ślubowania: 

Ślubujemy!!! 

 uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę 

 szanować jej język i kulturę, 

  starać się być dobrym kolegą, 

  uczyć się tego, co piękne, dobre i mądre, 

  być punktualnym i obowiązkowym, 

  rozwijać swoje umiejętności izdobywac wiedzę według 

posiadanych zdolności  i możliwości. 

       A wszystko po to, żeby świat był lepszy i piękniejszy. 

 

Ceremoniał przekazania sztandaru 

o Przekazywanie sztandaru odbywa się  podczas uroczystego zakończenia 

roku szkolnego w bezpośredniej obecności Dyrektora szkoły. 

o Najpierw występuje „stary” (ustępujący) poczet ze sztandarem,  

a następnie wchodzi „nowy” (przejmujący sztandar). 

o Jako pierwszy głos zabiera dotychczasowy chorąży:  

         „My uczniowie klasy szóstej przekazujemy Wam SZTANDAR  

         – symbol   Naszej Szkoły”. Opiekujcie się NIM godnie  i uczyńcie  

          wszystko, aby żadna plama nie powstała na jego honorze”. 

o Chorąży „nowego” pocztu sztandarowego odpowiada 

         „ My uczniowie piątej klasy przejmujemy od Was SZTANDAR 

          – symbol Naszej Szkoły”. Obiecujemy godnie się NIM opiekować,  

         sumiennie wykonywać swoje obowiązki i uczynić wszystko, 

         aby żadna plama nie powstała na jego honorze. 

o Po tych słowach następuje przekazanie sztandaru i jego insygniów – szarf 

i rękawiczek. 



 

Sposób prowadzenia uroczystości: 

 

 Rozpoczęcie uroczystości 

o Powitanie  - osoba prowadząca wita zebranych 

     Dzień dobry. Szanowni państwo. Drodzy goście. Drogie dzieci.    

     Rozpoczynamy uroczystość ……..  

    Gościmy… W naszej uroczystości uczestniczą… 

 
 Ceremoniał witania zaproszonych gości 

o Zaproszonych gości wita  Dyrektor szkoły lub osoba przez Niego 

wyznaczona. 

o Przy powitaniu należy zachować określoną kolejność zgodną z hierarchią 

zajmowanych przez zaproszone osoby stanowisk (od najwyższych). 

o Witający zawsze najpierw wymienia imię i nazwisko gościa, dopiero później 

nazwę zajmowanego stanowiska. 

o Po powitaniu należy przedstawić okoliczności zorganizowania uroczystości. 

o Po przedstawieniu okoliczności uroczystości, prowadzący prosi gości 

o zabranie głosu, w kolejności zgodnej z hierarchią zajmowanych 

stanowisk 

o Po zakończeniu części oficjalnej następuje wyprowadzenie sztandaru. 

 

 Ceremoniał wprowadzenia sztandaru 

o Prowadzący prosi wszystkich o powstanie i przyjęcie postawy zasadniczej.    

Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. 

o Sztandar Szkoły Podstawowej nr 58 imienia Melchiora Wańkowicza proszę 

wprowadzić. 

o Do Hymnu Państwowego 

o Odśpiewanie „Hymnu” – konieczna znajomość tekstu 

o Spocznij.  Proszę o zajęcie miejsc. 

 

 Ceremoniał wyprowadzenia sztandaru 

o Prowadzący prosi wszystkich o powstanie i przyjęcie postawy zasadniczej.    

Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. 

o Sztandar Szkoły Podstawowej nr 58 imienia Melchiora Wańkowicza proszę 

wyprowadzić. 

o Spocznij.   

         

  SYMBOLE NARODOWE 

 Poszanowanie dla symboli narodowych 

o Symbole narodowe decydują o tożsamości naszego państwa, 

a poszanowanie dla nich to oznaka patriotyzmu i szacunku dla własnego 

kraju i narodu. 

o Symbole państwowe zawsze mają pierwszeństwo przed innymi symbolami. 

o Miejscem pierwszym jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do 

budynku lub na prawo od godła (strona, w którą patrzy orzeł) – kierunek 

patrzenia odwrotny do kierunku widzenia obserwatora. 

 Godło 

o Tablica z godłem umieszczona jest nad wejściem do budynku, a tablica 

z nazwą szkoły – pod godłem. 



o W klasach godło umieszczone jest na ścianie nad tablicą. 

 Flaga państwowa 

     Dekorowanie budynku szkoły flagami państwowymi 

     Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 

o święta państwowe: Święto Odzyskania Niepodległości, Święto pracy, 

Święto flagi; 

o rocznice: wybuchu II wojny światowej, uchwalenia Konstytucji 3 Maja   

               Umieszczanie większej liczby flag 

o Dwie – flaga państwowa w pozycji uprzywilejowanej, czyli skrajnej po 

prawej stronie 

o Trzy flagi – pozycja uprzywilejowana w środku; flaga UN (organizacji 

międzynarodowej) po lewej stronie. 

o Flaga państwowa skrzyżowana drzewcem z inną flagą – umieszczona po 

prawej stronie, a jej drzewce – przed drzewcem innej flagi.            
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