CEREMONIAŁ UŻYWANIA SZTANDARU W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KUROWIE
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
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 klasy szóstej,
asysta – dwie uczennice klasy szóstej.
5.Kandydatury składu są przedstawiane przez wychowawcę klasy piątej na ostatnim
posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kurowie w danym roku szkolnym i
przez nią zatwierdzane. Kadencja pocztu trwa jeden rok. Wychowawca klasy szóstej staje
się na ten czas opiekunem ceremoniału i dba o prawidłowy i godny udział sztandaru w
uroczystościach szkolnych i poza szkołą.
6.O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadamiani rodzice lub opiekunowie
wybranych dzieci.
7.Decyzją Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kurowie 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 odświętnie.

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.
4.Zakończenia roku szkolnego

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.

