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Regulamin ceremoniału szkoły w Zespole Szkół                            

im. Macieja Rataja w Gościnie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§1. Ceremoniał jest zbiorem zasad  i przepisów określających  zespołowe i indywidualne 

zachowania uczniów, kadry pedagogicznej oraz osób cywilnych uczestniczących                              

w uroczystościach. 

§2.Doceniając znaczenie uroczystości szkolnych w procesie wychowawczym, należy zwracać 

uwagę na konieczność należytego przygotowania tych uroczystości i w tym celu Ceremoniał 

przedstawia jednolite zasady ich organizacji. 

§3. Symbolami państwa polskiego i narodu polskiego są: 

Orzeł biały; 

Flaga narodowa o barwach biało-czerwonych; 

„Mazurek Dąbrowskiego”. 

§4. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest orzeł biały, który powinien być umieszczony w salach 

lekcyjnych i innych reprezentacyjnych pomieszczeniach szkoły. Na ścianie, gdzie znajduje się 

godło, w zasadzie nie powinno umieszczać się innych znaków i symboli. 

§5. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są biel  i czerwień. Flaga państwowa w czasie uroczystości 

szkolnych powinna być zawsze umieszczona w miejscu widocznym, nie pochyla się jej do 

oddawania honoru, nie może dotykać ziemi. Nie wolno wywieszać flagi zabrudzonej, spłowiałej 

lub podartej, nie wolno do niej przyczepiać żadnych ozdób i napisów. 

§6. Flagę państwową podnosi się w szkole podczas: 

 

ślubowania uczniów klas pierwszych, 

świąt państwowych, 

święta szkoły/ rocznic itp. 

§7. Uczestnicy uroczystości szkolnych podczas podnoszenia i opuszczania flagi państwowej stoją                       

w postawie zasadniczej oraz: 

osoby w umundurowaniu, stojące w ugrupowaniu, nie salutują, 

osoby w umundurowaniu, występujące indywidualnie, salutują, 

osoby cywilne stoją z głowami odkrytymi. 

§8. Godne zachowanie uczniów i kadry pedagogicznej obowiązuje również w czasie uczestnictwa               

w uroczystościach pozaszkolnych. Sygnałem rozpoczęcia podnoszenia flagi jest komenda 

prowadzącego uroczystość. Podnoszenie flagi powinno być zsynchronizowane z czasem trwania 

hymnu. Po umocowaniu flagi na szczycie masztu, dowódca pocztu flagowego składa jej hołd przez 

salutowanie. 
 

§9. Polskim hymnem państwowym jest „Mazurek Dąbrowskiego”. 

§10. W czasie śpiewania lub odgrywania hymnu państwowego uczniowie i inni uczestnicy 

uroczystości powinni zachować się identycznie, jak podczas podnoszenia i opuszczania flagi 

państwowej (§7). 

§11. Postawę zasadniczą przyjmuje się na komendę prowadzącego uroczystość: 
Baczność! Na prawo, patrz! lub po usłyszeniu pierwszych dźwięków melodii „Mazurka 

Dąbrowskiego”. Po zakończeniu śpiewania/słuchania hymnu, prowadzący uroczystość podaje 

komendę: Baczność, spocznij! Uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.           

W podobny sposób uczniowie powinni zachować się podczas śpiewania/słuchania hymnu 



państwowego w czasie uroczystości publicznych, odbywających się poza szkołą. 

§12. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoła powinna na lekcjach historii oraz na lekcjach 

wychowawczych, zaznajomić uczniów z historią powstania symboli narodowych oraz ich 

znaczenia w życiu narodu, a także zapoznać młodzież z właściwymi formami zachowania się 

wobec symboli narodowych na uroczystościach szkolnych i w miejscach publicznych.  

§13. Symbolem szkoły jest sztandar szkoły. Sztandar szkoły powinien być eksponowany podczas 

ważnych uroczystości szkolnych, państwowych i pozaszkolnych. Sztandarem opiekuje się 

trzyosobowy poczet, który podczas uroczystości szkolnych zajmuje miejsce na prawym skrzydle. 

Sztandar należy przechowywać na honorowym miejscu w szkole, w oszklonej gablocie.  

§14. W Zespole Szkół im. Macieja Rataja uroczystości związane z rozpoczęciem i zakończeniem 

roku szkolnego, ślubowania uczniów klas pierwszych i inne, inauguruje uroczysta zbiórka 

przeprowadzona na placu apelowym, w sali gimnastycznej w przypadku złych warunków 

atmosferycznych lub w miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. 

 

§15. Uroczystą zbiórkę prowadzi nauczyciel przedmiotu EDB lub osoba wyznaczona przez 

Dyrektora Szkoły. 

 

§16. Uczniowie pod nadzorem prowadzącego uroczystość i wychowawców klas ustawiają się                    

w szyku rozwiniętym w kolejności ustalonej przez zatwierdzony scenariusz uroczystości: 

§17. Przebieg uroczystych zbiórek - scenariusz ogólny: 

Ustawienie uczniów w szyku rozwiniętym. 

Wprowadzenie pocztu sztandarowego. 

Złożenie meldunku przez prowadzącego uroczystość Dyrektorowi Szkoły. 

Powitanie sztandaru szkoły i uczniów przez Dyrektora Szkoły. 

Wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu państwowego. 

Część zasadnicza zbiórki, zależnie od rodzaju uroczystości szkolnej, według szczegółowego 

scenariusza. 

Odprowadzenie sztandaru szkoły. 

Meldunek prowadzącego uroczystość Dyrektorowi Szkoły o zakończeniu uroczystości. 

 

§18. Uroczyste zbiórki na terenie szkoły odbywać się będą wg powyższego scenariusza lub 

wcześniejszych, dokładnych ustaleń, dotyczących miejsca uroczystości oraz poszczególnych 

czynności pomiędzy Dyrektorem Szkoły a prowadzącym uroczystość. 

§19. W czasie tych uroczystych zbiórek uczniów, jak również absolwentów i maturzystów            

/w czasie ich pożegnania/ obowiązuje występowanie w kompletnym umundurowaniu. 

§20. W Zespole im. Macieja Rataja uczniowie mają obowiązek noszenia umundurowania według 

określonych wzorów, w czasie: 

 

uczestnictwa w zajęciach szkolnych, wychowawczych, od poniedziałku do czwartku, 

oficjalnych uroczystościach szkolnych, 

dojazdów i dojścia do szkoły, 

uroczystości organizowanych w szkole, 

wystąpień publicznych i służbowych, 

reprezentując szkołę, 
innych przypadków /na polecenie przełożonych/. 



§21. Ustala się dni wolne z obowiązkowego umundurowania: piątek. 

§22. Zabrania się kategorycznie występowania przez uczniów w umundurowaniu niekompletnym 

na terenie szkoły, jak i poza szkołą, zastępowania niektórych części umundurowania elementami 

ubioru cywilnego - kurtki, obuwie, czapki, szaliki, koszulki, itp. oraz elementami umundurowania 

innych państw. 

§23. Zobowiązuje się uczniów, występujących w mundurze, do estetycznego osobistego wyglądu, 

tj. czystego i kompletnego umundurowania. Uczeń – ma mieć krótko ostrzyżone włosy i ogoloną 

twarz. Uczennica – ma mieć włosy krótkie lub krótko upięte i nie może stosować wyrazistego 

makijażu oraz jaskrawo pomalowanych paznokci. Ze względu na szacunek dla munduru oraz 

bezpieczeństwa uczniów wszelkiego rodzaju kolczyki, koraliki, itp. ozdoby powinny być 

dyskretne. 

§24. Kurtki i inne okrycia wierzchnie uczniowie mają obowiązek pozostawić w szatni szkolnej, 

obowiązuje zakaz wnoszenia ich do sal lekcyjnych. 

§25. Każdy pracownik zobowiązany jest również w czasie zajęć szkolnych, dyżurów                     

do wyegzekwowania od uczniów przestrzegania noszenia kompletnego i estetycznego 

umundurowania, właściwego dla danej formacji mundurowej. 

§26. W Zespole Szkół im. Macieja Rataja obowiązuje tekst ślubowania uczniów klas pierwszych 

następującej treści: 

„My uczniowie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja uroczyście ślubujemy ...” 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy regulamin Rada Pedagogiczna  Zespołu Szkół im. M. Rataja                  

w Gościnie zatwierdziła w dniu 01 marca 2016 roku 

 


