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Wstęp 
 

          Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty: „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży 

poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dzie-

dzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy 

i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego roz-

woju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” 

Artykuł 4 cytowanej ustawy mówi z kolei, że: „Nauczyciel w swoich działaniach dy-

daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem 

uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem 

godności osobistej ucznia.” Celowym wydaje się zatem zdefiniowanie i określenie we 

współczesnej szkole najważniejszych pojęć oraz zachowań uczniów tworzących ce-

remoniał szkolny. 

 Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Po-

nieważ znajomość savoir-vivre i kultury języka  jest  podstawą funkcjonowania 

w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyj-

nych i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci i młodzież zasad postępowania w różnych 

miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i apeli. 

 Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie 

uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Szkolny, który stanowi integralną część tradycji 

i harmonogramu pracy zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Opisuje symbole 

szkoły i formy celebracji sztandaru.  

          Mając na uwadze powyższe zadania oraz prawidłowy rozwój intelektualny 

i moralny młodego pokolenia, w trosce o jego właściwą postawę, którą cechować 

powinien patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych 

spisano Ceremoniał Szkolny Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Goworowie, który określa charakter uroczystości szkolnych, porządkuje sposoby ich 

organizowania i prowadzenia, a także nadaje im ujednoliconą formę. Jest integralną 

częścią szkolnej tradycji i planu wychowawczego szkoły. 
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Symbole narodowe 
 

Do najważniejszych symboli narodowych należą: 

1.  GODŁO – wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie, 

z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu. 

2. FLAGA PAŃSTWOWA RP – to prostokątny płat tkaniny o barwach RP umiesz-

czony na maszcie. Stosunek szerokości do długości flagi przedstawia proporcja 5:8. 

Flaga składa się z 2 równoległych pasów równej długości; górny biały a dolny czer-

wony. Górny związany jest z orłem herbowym, a dolny czerwony nawiązuje do barwy 

pola jego tarczy. 

3.  HYMN PAŃSTWOWY – „Mazurek Dąbrowskiego”, którego współczesny tekst 

literacki i muzyczny zostały określone w ustawie sejmowej z 31stycznia 1980 roku. 

 

Symbole Szkoły 

1. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie posiada: 

a) Patrona – Mikołaja Kopernika, 

b) Sztandar, 

c) Hymn Szkoły, 

d) Logo Szkoły, 

 

2. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie posiada: 

 a) Patrona – Papieża Jana Pawła II, 

                 b) Sztandar, 

                 c) Hymn Szkoły, 

                 d) Logo  

 

3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filia w Szczawinie 

posiada: 

a) poczet flagowy 
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Sztandar Szkoły 

          Sztandar Szkolny jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe 

środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a 

przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych 

postaw jego poszanowania. 

  

Sztandary są przechowywane w zamkniętych gablotach na parterze szkoły podstawowej 

(przy głównym wejściu) i I piętrze budynku byłego gimnazjum. W tym samym miejscu 

znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

 

Zasady użycia sztandaru, elementy musztry 

Pełnienie służby chorążego i asysty jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji 

w karierze uczniowskiej, przysługujących nominalnie uczniom klasy najwyższej. 

 

  Zasady rekrutacji członków pocztu sztandarowego 

          W skład pocztu sztandarowego mogą być powołani uczniowie o nienagannej 

postawie i wzorowym zachowaniu. Osoby do pocztu sztandarowego mogą zgłaszać 

wszystkie organy szkoły spośród uczniów klasy programowo niższej od najstarszej, 

do 15 czerwca danego roku szkolnego do opiekuna pocztu sztandarowego. Skład pocztu 

sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym, wy-

bierając uczniów najbardziej godnych tej funkcji, w liczbie 6 osób (dwóch chłopców 

i czterech dziewcząt) - jako nominalne i równoważne poczty sztandarowe. 

O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni rodzice lub opiekunowie 

specjalnym okolicznościowym listem. Po ukończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane 

są do kroniki szkoły oraz publicznie są im wręczane pamiątkowe nagrody. 

          Za niewłaściwe realizowanie obowiązków chorążego, a w szczególności braku 

należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, innych uchybień 

regulaminu szkolnego oraz postawy niegodnej reprezentanta szkoły uczeń może być 

odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu 

szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną. Od decyzji przysługuje 

odwołanie do dyrektora szkoły.  
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Insygnia pocztu sztandarowego 

 biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolo-

rem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,  

 białe rękawiczki.  

Uwaga: żadne elementy stroju nie mogą zasłaniać biało-czerwonej szarfy. 

 

Ubiór pocztu sztandarowego  

Chorąży:  

 ciemny garnitur, biała koszula i krawat (mucha). 

Asysta:  

 białe bluzki i ciemne spódnice. 

Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się w  trudnych warunkach 

pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet 

uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, 

sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.  

Sposób udekorowania kirem 

 Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca 

w połowie dolnej czerwonej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych płachty 

sztandaru. 

Udział sztandaru w uroczystościach 

 Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 

 Święta państwowe 

 Święto Patrona 

 Ceremonia ślubowania klas pierwszych (pasowanie na ucznia) 

 Ceremonia ślubowania klas kończących szkołę 

 Ceremonia przekazania sztandaru 

 Uroczyste Msze Święte 

 Ważne okazjonalne uroczystości  

 Uroczystości pogrzebowe 

 Zaproszenia   

Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną. 
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Zasady postępowania przy wymianie chorążego i asysty w czasie długotrwałych 

uroczystości:  

 Zmieniający poczet ustawia się za pełniącym służbę 

 Zmieniający chorąży cicho komendę – „Poczty sztandarowe - (poczty stają 

w postawie baczność, a zmieniający kładzie rękę na drzewcu sztandaru tuż 

poniżej ręki chorążego pełniącego służbę) krok na wprost marsz”. Poczty wy-

konują komendę i od tej chwili służbę pełni poczet zmieniający.  

 Zmieniający poczet opuszcza miejsce służby.  

 

PODSTAWOWE CHWYTY MUSZTRY ZE SZTANDAREM W CZASIE 

UROCZYSTOŚCI 

 

POSTAWY OPIS CHWYTU 

Postawa 

zasadnicza 

Sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysoko-

ści czubka buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką na wysokości pasa, 

łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie za-

sadniczej.  

Postawa 

spocznij 

Sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie zasadniczej. Cho-

rąży i asysta pozostają w postawie spocznij - ciężar ciała przenoszą na 

prawą nogę przy jednoczesnym wysunięciu pięty lewej stopy na wysokość 

środka prawej, przy jednoczesnym skręcie lewej o 45 stopni w lewą 

stronę.  

Postawa na 

ramię 

sztandar 

Chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na wysokość prawego barku, 

przy jednoczesnym położeniu lewej na drzewcu na wysokości pasa. Po 

przebrzmieniu zapowiedzi komendy energicznym ruchem przenosi 

drzewce sztandaru na prawy bark, zatrzymując go w pochyleniu 45 

stopni. Płachta sztandaru musi być oddalona od barku przynajmniej na 

szerokość dłoni.  

Postawa 

prezentuj 

sztandar 

Z postawy zasadniczej chorąży kładzie lewą rękę na drzewcu sztandaru 

poniżej końca zaczepu płachty, przy jednoczesnym maksymalnym opusz-

czeniu prawej po drzewcu. Po przebrzmieniu komendy "prezentuj sztan-

dar" wykonuje salutowanie sztandarem.  
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Salutowanie 

sztandarem 

w miejscu 

Wykonuje się z postawy prezentuj. Chorąży robi zwrot w prawo skos, przy 

jednoczesnym wysunięciu lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i 

pochyleniu sztandaru w przód do kąta 45 stopni. Ręka lewa pozostaje co 

najmniej w odległości dłoni od płachty sztandaru.  

Salutowanie 

sztandarem 

w marszu 

Z położenia na ramię w taki sam sposób jak w czasie salutowania 

w miejscu.  

 

UROCZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIOWE LUB ROCZNICOWE 

 

Wprowadzenie sztandaru 

 

Komendy i ich 

kolejność 

Opis sytuacyjny za-

chowania się 

uczestników po 

komendzie 

Poczet sztandarowy Sztandar 

Proszę o po-

wstanie! 

powstają przed 

wprowadzeniem 

sztandaru 

przygotowanie do wej-

ścia 

postawa „na ramię” 

Baczność! 

Poczty sztanda-

rowe sztandar - 

wprowadzić! 

postawa „zasadni-

cza” 

 

wprowadzenie sztan-

daru 

zatrzymanie na usta-

lonym miejscu 

w postawie „na ramię 

w marszu” 

postawa „prezentuj” 

po zatrzymaniu 

Do hymnu! jak wyżej 
postawa „zasadnicza” 

 

postawa „salutowanie 

w miejscu” 

Po hymnie! postawa „spocznij” 
spocznij postawa „prezentuj” 

postawa „spocznij” 

Poczet sztanda-

rowy - wstąp! 

postawa „zasadni-

cza” 

 

przeniesienie sztandaru 

zatrzymanie na usta-

lonym miejscu 

w postawie „na ramię 

w marszu” 

postawa „prezentuj” 

po zatrzymaniu 

Spocznij! 

Proszę usiąść! 
siadają 

spocznij postawa „spocznij” 
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Wyprowadzenie sztandaru 

 

Komendy 

i ich kolejność 

Opis sytuacyjny za-

chowania się 

uczestników po ko-

mendzie 

Poczet sztandarowy Sztandar 

Proszę o powsta-

nie! 
powstają postawa „spocznij”  postawa „spocznij” 

Baczność! 

Poczty sztandarowe 

sztandar - 

wyprowadzić! 

postawa „zasadni-

cza” 

 postawa „zasadnicza” 

 wyprowadzenie 

sztandaru 

 postawa „zasadnicza” 

 postawa „na ramię" w 

marszu” 

Spocznij! 

siadają lub opusz-

czają miejsce uro-

czystości 

---------------- ---------------- 

 

Ceremoniał przekazania pocztu sztandarowego 

Odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego, bezpośrednio po od-

śpiewaniu hymnu. Przed przekazaniem sztandaru należy odczytać uchwałę Rady Pe-

dagogicznej z podaniem nazwisk składu pocztu sztandarowego. 

 

Komendy i ich 

kolejność 

Opis sytu-

acyjny zacho-

wania się 

uczestników 

Poczet sztandarowy Sztandar 

Baczność!  

Nowy poczet 

sztandarowy do 

przekazania 

sztandaru – wy-

stąp! 

postawa „za-

sadnicza”,  

postawa „zasadnicza” 

nowy skład pocztu występuje 

i ustawia się: chorążowie z przodu 

sztandaru, asysta z prawej i lewej 

strony chorążych w odległości około 

1,5 metra od sztandaru 

postawa „za-

sadnicza” 

- postawa 

"prezentuj" 

Sztandar prze-

kazać! 

postawa „za-

sadnicza” 

 

postawa „zasadnicza” 

Nowy skład pocztu przyklęka do pocało-

wania sztandaru. Następnie po powstaniu 

chorąży trzymający sztandar podaje 

postawa "sa-

lutowanie 

w miejscu" 

postawa „za-

sadnicza” 
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sztandar do przytrzymania prawej przy-

bocznej, następnie chorążowie ustępują-

cego składu pocztu przekazują insygnia 

nowym. Po przekazaniu insygniów przez 

chorążych wykonuje to asysta. Następnie 

chorążowie wykonują krok w przód 

i przekazują sztandar. Chorąży ustępują-

cego pocztu mówi „Przekazujemy Wam 

sztandar szkoły, symbol patriotyzmu 

i tradycji. Noście go z dumą i honorem”. 

Chorąży nowego pocztu bierze sztandar 

i trzyma go w pozycji „prezentuj” 

postawa „pre-

zentuj” 

Poczty – wstąp! postawa „za-

sadnicza” 

 

postawa „zasadnicza” 

Ustępujący poczet zajmuje miejsce 

w szyku klas trzecich, nowy zajmuje 

wyznaczone miejsce  

postawa „pre-

zentuj” 

postawa „na 

ramię”, 

postawa „za-

sadnicza” 

Spocznij! postawa „spo-

cznij” 

siadają 

postawa „spocznij” postawa „spo-

cznij” 

 

Ceremoniał ślubowania klas pierwszych 

 

Komendy i ich 

kolejność 

Opis sytuacyjny zachowania się 

uczestników 

Poczet sztanda-

rowy 
Sztandar 

Proszę o po-

wstanie 

wstają postawa „spocz-

nij” 

postawa „spo-

cznij” 

Baczność! Po-

czet sztandarowy 

do ślubowania - 

wystąp!  

postawa „zasadnicza” 

 

-wprowadzenie 

sztandaru 

-zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

postawa” na 

ramię w mar-

szu”, 

postawa „za-

sadnicza” 

 

Przedstawiciele 

klas pierwszych 

do ślubowania - 

wystąp! 

postawa „zasadnicza” 

przedstawiciele zajmują miejsce z 

prawej i lewej strony sztandaru 

postawa „zasadni-

cza” 

 

postawa „za-

sadnicza” 
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Do ślubowania! postawa „zasadnicza”, 

ślubujący podnoszą prawą rękę do 

ślubowania (palce jak przy 

salutowaniu) na wysokość oczu, 

pierwszoklasiści trzymają unie-

sione do góry na wysokości oczu 

prawe ręce z wyciągniętymi jak do 

salutowania dwoma palcami 

postawa „zasadni-

cza” 

 

postawa „pre-

zentuj” 

postawa „sa-

lutowanie 

w miejscu” 

Po ślubowaniu! uczestnicy „spocznij”, ślubujący 

opuszczają rękę i wstępują do 

szyku 

postawa „spocz-

nij” 

postawa "pre-

zentuj" 

postawa „za-

sadnicza” 

Poczet sztanda-

rowy - wstąp! 

postawa „zasadnicza” 

 

przeniesienie 

sztandaru 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

w postawie „na 

ramię 

w marszu” 

postawa „pre-

zentuj” po za-

trzymaniu 

Spocznij! 

Proszę usiąść. 

uczestnicy siadają postawa „spocz-

nij” 

postawa „spo-

cznij” 

 

Ceremoniał ślubowania klas kończących szkołę przebiega podobnie jak ślubowanie 

klas pierwszych.  

 

Zasady ceremoniału w czasie składania trumny do grobu 

 

KOMENDY POCZET SZTANDAROWY OPIS CHWYTU 

Poczet - Bacz-

ność!  

postawa „zasadnicza” 

Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.  

Postawa pre-

zentuj 

Na prawo/lewo 

- Patrz! 

Po przebrzmieniu słowa prezentuje 

sztandar nad wkładaną do grobu 

trumną.  

Salutowanie 

sztandarem 

w miejscu 

Poczet - Spocz-

nij!  

Opuszcza sztandar do postawy 

spocznij po sypnięciu pierwszej garści 

ziemi na trumnę. 

Postawa 

„spocznij” 
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Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna 

Ceremoniał wejścia na Mszę św.  

W czasie wprowadzenia  i wyprowadzania sztandaru wierni pozostają w pozycji stojącej. 

Jeżeli w czasie Mszy św. jest wyznaczony prowadzący ceremoniał ze sztandarem, wówczas 

on podaje komendy, w przeciwnym wypadku ciche komendy podaje chorąży. 

Sztandar po wejściu i przed wyjściem oddaje honory przed Najświętszym Sakramen-

tem. Poczet sztandarowy po wejściu zajmuje miejsce po lewej stronie ołtarza patrząc od 

strony wiernych. 

Czynności wykonywane przez poczet sztandarowy: 

W trakcie Mszy Świętej organizowanej w obiektach sakralnych oraz podczas polowej 

Mszy Świętej poczet sztandarowy wykonuje następujące czynności: 

1. przed „Podniesieniem” – oddaje honory, po „Podniesieniu” – przyjmuje postawę 

swobodną; 

2. przed „Ewangelią” i „Błogosławieństwem” – przyjmuje postawę zasadniczą, po 

„Ewangelii” i „Błogosławieństwie” – postawę swobodną. 

 

Opiekunowie pocztu sztandarowego 

Opiekunami pocztu sztandarowego (pocztu flagowego) są nauczyciele zatrudnieni 

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. 

Opiekun główny odpowiedzialny jest za przeszkolenie pocztu oraz sprawuje opiekę 

i dba o godne i prawidłowe prezentowanie sztandaru podczas uroczystości; 
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Hymn Szkoły 

1. Na uroczystościach szkolnych (apele, akademie, „dni otwarte”), z wyłączeniem 

świąt państwowych śpiewany jest hymn szkoły: 

 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika – „Cały świat się pomylił” 

 w byłym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II – „Hymn Rodziny Szkół im. 

Jana Pawła II”. 

Podczas wykonywania hymnu szkoły obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie 

powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni). 

Odśpiewanie hymnu szkoły poprzedza zapowiedź dyrektora, v-ce dyrektora szkoły, 

nauczyciela bądź innej osoby prowadzącej uroczystość: „Do hymnu szkoły” (śpiewane 

są 1 zwrotka + 2 x refren). Po odśpiewaniu hymnu szkoły pada zapowiedź: „Po 

hymnie”, gdzie wszyscy zebrani przyjmują postawę na „Spocznij”.  

 

Tekst hymnu szkoły podstawowej 

„Cały świat się pomylił” 

I.  Czytał księgi, patrzył w gwiazdy 

nie przez noc i nie przez dwie. 

Ludzie myślą, że to Słońce 

dookoła Ziemi mknie 

Ref. 

Cały świat się pomylił 

Kopernik znalazł błąd, 

że gwiazdy się kłóciły 

z mądrością starych ksiąg 

II.  Długo trzeba patrzeć w niebo 

by odczytać światło gwiazd. 

Długo trzeba żyć wśród ludzi 

by zrozumieć przyszły czas. 

Ref. 

Cały świat się pomylił… 

III.  Wciąż myśl Jego podziwiamy 

bo są prawdą jego sny, 

że planety wokół Słońca 

krążą niby złote ćmy. 

Ref. 

Cały świat się pomylił… 
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Tekst hymnu oddziałów gimnazjalnych 

„Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II” 
 

I. My, Jana Pawła uczniowie 

słowa ojca w czyn chcemy przemieniać, 

pomagać ludziom i wciąż pamiętać. 

 

ref. Twoje myśli, które drogi wskazują, 

Twoje słowa, które uczą mądrości, 

Twoje czyny przepełnione miłością, 

by na zawsze czyste serce już mieć. 

 

II. Trudno być dobrym człowiekiem, 

gdy świat pędzi i goni bez celu, 

dlatego razem przypomnieć warto. 

 

ref. Twoje myśli, które drogi wskazują, 

Twoje słowa, które uczą mądrości, 

Twoje czyny przepełnione miłością, 

by na zawsze czyste serce już mieć. 

 

2. Na akademiach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpie-

wany jest hymn państwowy: „Mazurek Dąbrowskiego”. Hymn państwowy jest pieśnią 

patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiący odbicie i uzewnętrznienie poczucia 

wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażający uczucia zbiorowe wobec symboli, 

tradycji i instytucji narodu polskiego.  

          Podczas wykonywania „Mazurka Dąbrowskiego” obowiązuje postawa 

zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni). 

          Odśpiewanie hymnu Polski poprzedza zapowiedź dyrektora, v-ce dyrektora 

szkoły, nauczyciela bądź innej osoby prowadzącej uroczystość: „Do hymnu”. 

          Po odśpiewaniu jednej zwrotki hymnu i dwukrotnie refrenu pada zapowiedź: „Po 

hymnie”, po której przyjmujemy postawę na „Spocznij” i możemy zająć miejsce sie-

dzące. 
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Logo Szkoły 

          Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika jest posiadaczem logo, które pod-

kreśla bogatą tradycję, patrona i wizerunek szkoły. Służy celom reprezentacyjnym oraz 

informacyjno-reklamowym, a także wykorzystywane jest we wszelkiego rodzaju 

korespondencji wychodzącej ze szkoły i na szkolnej stronie internetowej. 

 

 

 

Logo Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie 
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Pasowanie na ucznia 

          Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej odbywa się w 

postawie zasadniczej. Wszyscy – uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście stoją na 

baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru szkoły, który 

znajduje się na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na 

wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i 

powtarza za Dyrektorem Szkoły rotę przysięgi. 

Rota ślubowania: 

 

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć 

się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę się 

starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom 

i nauczycielom. Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

          Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasi-

stów. Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który przyklęka na 

jedno kolano, kładzie duży ołówek i mówi: 

„Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Goworowie”. 

Pożegnanie absolwentów 

          Podczas uroczystości kończącej rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubo-

wanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru szkoły podchodzą go-

spodarze (przedstawiciele) klas VIII SP/III oddziałów gimnazjalnych. Absolwenci 

trzymają uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma 

palcami i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi. 
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Rota ślubowania absolwentów szkoły podstawowej: 

 

„My absolwenci Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie To-

bie, Szkoło, ślubujemy: 

- wiernie strzec Twojego honoru; 

- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię; 

- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej im. Mi-

kołaja Kopernika w Goworowie; 

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym 

swoim życiu; 

- zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu na-

szego kraju – Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ślubujemy! Tak Nam dopomóż Bóg”. 

 

Rota ślubowania absolwentów gimnazjum: 

 

„My absolwenci Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie Tobie, 

Szkoło, ślubujemy: 

- wiernie strzec Twojego honoru; 

- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię; 

- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Gimnazjum im. Papieża Jana 

Pawła II w Goworowie; 

- swoje życie opierać na nauce Wielkiego Polaka – Naszego Patrona Papieża Jana 

Pawła II; 

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym 

swoim życiu; 

- zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu na-

szego kraju – Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ślubujemy! Tak Nam dopomóż Bóg”. 
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Apele i uroczystości szkolne 

          Ważne uroczystości są podzielone na dwie części: pierwszą – oficjalną, o podnio-

słym charakterze i drugą – nieoficjalną (artystyczną). W niektórych przypadkach trzecią 

częścią uroczystości są spotkania uczniów z wychowawcami w klasach.  

          Prowadzącym uroczystości szkolne jest wyznaczony przez Dyrektora/V-ce Dy-

rektora Szkoły nauczyciel (harmonogram uroczystości szkolnych na dany rok). Jest on 

prowadzącym, odpowiedzialnym za planowanie, organizację i przebieg uroczystości. 

Powinien każdorazowo przed planowaną uroczystością ustalić z Dyrektorem Szkoły 

szczegóły jej przeprowadzenia oraz przedstawić scenariusz. 

          Ważne uroczystości są także okazją do zapraszania gości.  

UWAGA!: Niezależnie od rangi osób, jeżeli uroczystość rozpoczynają i prowadzą 

konferansjerzy zawsze zaczynają od powitania gospodarza, czyli Dyrektora Szkoły. 

          Zaproszonych gości wita Dyrektor. Jeżeli tego obowiązku nie może wypełnić 

sam, deleguje swojego zastępcę. 

          W dniu, w którym w szkole odbywają się apele i uroczystości szkolne, uczniowie 

zobowiązani są do noszenia stroju galowego: chłopcy – białe koszule i granatowe lub czarne 

spodnie, natomiast dziewczynki – białe bluzki i granatowe lub czarne spódnice. 

 

Stałe uroczystości wpisane w harmonogram 

pracy szkoły (z udziałem sztandaru) 
 

          Do uroczystości szkolnych, które na stałe wchodzą do planu pracy Szkoły Pod-

stawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie należą: 

 Inauguracja roku szkolnego; 

 Dzień Edukacji Narodowej; 

 Dzień Patrona Szkoły; 

 Ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

 Święto Odzyskania Niepodległości; 

 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów. 
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Dekoracja budynku szkoły flagami państwo-

wymi, papieskimi, unijnymi i regionalnymi 

 
          Budynek Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie dekoro-

wany jest flagami państwowymi, papieskimi, unijnymi i regionalnymi (województwo 

mazowieckie) w: 

 

 Dzień inauguracji roku szkolnego; 

 Dzień Edukacji Narodowej; 

 Dzień Patrona Szkoły; 

 Święta państwowe; 

 Dzień wizyty znamienitych gości; 

 Dzień zakończenia roku szkolnego. 

 

Postanowienia końcowe 

          Ceremoniał szkolny jest integralną częścią Statutu Szkoły Podstawowej im. Mi-

kołaja Kopernika w Goworowie. Ceremoniał wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r. 

Niniejszy ceremoniał szkolny Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 

Goworowie wraz z jej Filią w Szczawinie został zatwierdzony Uchwałą Rady 

Pedagogicznej Nr VII/2017/2018 na zebraniu w dniu 1 września 2017r. 

 

 
                                                                                      Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie 

                                                                                                                          mgr Jacek Dobrzyński 

  
 


