
 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 

1. Podczas wszystkich uroczystości z Sztandarem Szkoły uczniowie ubrani są w stroje galowe:  

- chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie, 

- dziewczęta: biała bluzka, ciemne spodnie lub ciemna spódnica.  

2. Uroczystości szkolne, podczas których śpiewany jest Hymn Szkoły (2 zwrotki i refren): 

a) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) Dzień Edukacji Narodowej, 

c) Pasowanie uczniów klas pierwszych 

d) Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

3. Uroczystości szkolne, podczas których śpiewany jest Hymn Państwowy (2 zwrotki i refren): 

a) Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada), 

b) Powrotu Krosna Odrzańskiego do Macierzy (20 lutego), 

c) święto państwowe (1 maja), Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja), Święto Narodowe Trzeciego 

Maja (3 maja). 

4. Scenariusze uroczystości szkolnych: 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

Uroczystość składa się z:  

- części oficjalnej (wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Szkoły, okolicznościowe przemówienia,    

wyprowadzenie Sztandaru),  

- powitanie uczniów klas pierwszych przez dyrektora i wychowawców, 

- przedstawienie wychowawców oddziałów klasowych oraz pozostałych pracowników Szkoły rodzicom                    

i uczniom. 

Dzień Edukacji Narodowej 

Uroczystość składa się z:  

- części oficjalnej (wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Szkoły, okolicznościowe przemówienia, 

wyprowadzenie Sztandaru),  

- okolicznościowe przedstawienie, składanie życzeń pracownikom Szkoły przez Samorząd Uczniowski. 

 

Pasowanie uczniów klas pierwszych 

Uroczystość składa się z:  

- okolicznościowego przedstawienia przygotowanego przez klasy pierwsze, 

- części oficjalnej (wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Szkoły, okolicznościowe przemówienia, 

ślubowanie klas pierwszych, wyprowadzenie Sztandaru), 

 Przebieg ślubowania: 

1. Podczas ślubowania uczniowie klas pierwszych stoją na baczność. Sztandar, który trzymają uczniowie                

z Pocztu, skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki 
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w stronę Sztandaru. 

2. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego czyta rotę ślubowania:    

 Ślubuję uroczyście: 

 Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia. 

 ŚLUBUJĘ! 

 Być dobrym kolegą. 

 ŚLUBUJĘ! 

 Dbać o dobre imię szkoły. 

 ŚLUBUJĘ! 

 Dawać powody do dumy rodzicom i nauczycielom. 

 ŚLUBUJĘ! 

 Być dobrym Polakiem i godnie służyć Ojczyźnie. 

 ŚLUBUJĘ! 

3. Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor podchodzi kolejno do każdego ucznia                

i kładąc ołówek na prawym ramieniu mówi:  

„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim” 

4. Pierwszoklasiści otrzymują pamiątkowe dyplomy i prezenty.     

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

1. Uroczystość składa się z: 

 - części oficjalnej (wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Szkoły, przekazanie Sztandaru uczniom 

klas siódmych, wyprowadzenie Sztandaru),  

 -  rozdania nagród i wyróżnień, 

 -  pożegnania absolwentów klas ósmych. 

Sposób przekazania Sztandaru: 

1. Przewodnicząca wydaje komendę:  

 Proszę o powstanie. 

Baczność! Poczet Sztandarowy, Sztandar wprowadzić!  

Wejście Pocztu Sztandarowego do auli szkolnej.  

 2. Przewodnicząca wydaje komendę:   

 Do Hymnu Szkolnego! – (postawa Sztandaru: „salutowanie w miejscu”).  

 3. Przewodnicząca wydaje komendę:  

 Po Hymnie! – (postawa Sztandaru: „prezentuj”, a potem „spocznij”).    

4. Przewodnicząca wydaje komendę:   

 Baczność! Do przekazania Sztandaru wystąp.                                                                                                         

Oba Poczty zbliżają się w stronę dyrektora (postawa Sztandaru: podchodzi w postawie „prezentuj”, 

a potem w postawie „salutowanie w miejscu”).     

5. Chorąży z Pocztu przekazującego Sztandar: 



 W Wasze ręce przekazuję Sztandar Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie                   

w Krośnie Odrzańskim. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.    

6. Chorąży z Pocztu przyjmującego Sztandar: 

 Jesteśmy zaszczyceni i przyrzekamy godnie reprezentować naszą szkołę.  

Chorąży klęka i całuje Sztandar (postawa Sztandaru: „prezentuj”).  Chorąży przekazujący Sztandar 

podchodzi dwa kroki do przodu i oddaje Sztandar chorążemu przyjmującemu Sztandar.  Asysta 

Pocztu przyjmującego Sztandar podchodzi do chorążego (postawa Sztandaru: „prezentuj”).     

 7. Przewodnicząca wydaje komendę:  

 Do ślubowania wystąp!  

(wychodzą wyróżnieni uczniowie, przed ślubowaniem wyciągają dwa palce prawej ręki na sztandar) 

8. Przewodnicząca czyta rotę ślubowania: 

 Ślubujemy Tobie, szkoło, dbać o Twój honor, godnie Cię reprezentować oraz rozwijać wiedzę                 

i umiejętności nabyte podczas nauki w szkole podstawowej. 

 ŚLUBUJEMY! 

 Ślubujemy godnie wypełniać obowiązki młodego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. 

 ŚLUBUJEMY! 

 9. Przewodnicząca wydaje komendę:  

 Po ślubowaniu, wstąp! Spocznij!  

 

Uroczystości patriotyczne (11 listopada, 20 lutego, 1 – 3 maja)  

1. Uroczystości składają się z: 

 - części oficjalnej (wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Państwowego, wyprowadzenie 

Sztandaru), 

-  okolicznościowych przemówień i przedstawień.   

 

 

Postawy Sztandaru i Pocztu Sztandarowego  

 - „zasadnicza” – Sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka 

buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do 

ciała. Lewa ręka jest w pozycji „zasadniczej”.   

 - „spocznij” – Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta 

w postawie „spocznij”.   

 - „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod 

kątem 45 stopni. Płat Sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.   

 - „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką Sztandar do położenia przy 

prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce 

Sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce Sztandaru do położenia pionowego 

przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku.   



 - „salutowanie Sztandarem w miejscu” – 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 45 stopni. Po czasie „salutowania” przenosi Sztandar do postawy „prezentuj”.   

 - „salutowanie Sztandarem w marszu” – z położenia „na ramię” w taki sposób jak przy 

„salutowaniu w miejscu”. Komendy: „na prawo patrz” – pochyla Sztandar; „baczność” – bierze 

Sztandar na ramię.   

 

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi podczas następujących uroczystości 

okolicznościowych i świąt państwowych:  

 - rocznica wybuchu II wojny światowej, 

- Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada),  

-  rocznica powrotu Krosna Odrzańskiego do Macierzy (22 luty), 

- święto państwowe (1 maja), Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja), Święto Narodowe Trzeciego 

Maja (3 maja) 

Tekst Hymn Szkoły 

 

Źródło -  kronika szkolna, rok 1973/1974 

Słowa: Barbara Chorzępa 

Muzyka: Władysław Skręty 

 

Czy jest za oknem wiatr i mgła 

Czy słońce złoci ranek 

Tu odkrywamy nowy świat, 

kroczymy wciąż w nieznane. 

Tu przeżywamy tyle lat, 

beztroskich lat radości, 

tu poznajemy dobrze jak 

pracować dla przyszłości. 

 

Refren: Ty jesteś szkoło słońcem, 

Ty jesteś szkoło chlebem 

i nowych miast i nowych gwiazd 

nie byłoby bez Ciebie. 

Więc naucz nas, 

więc prowadź nas 

przez życie krok po kroku, 

by kraj nasz przy nas zawsze miał 

dobrobyt, miłość, pokój! 

 

Poznajesz tyle wzorów, praw, 

a przecież wciąż pamiętasz 

jak otworzyłeś pierwszy raz 

na ławce elementarz. 

I dalej idziesz w ciemny las 

lub na słoneczne pole 

i całe życie droga trwa, 

którą zacząłeś w szkole. 
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