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WSTĘP 

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego 
społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz 
Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując 
chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady 
etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwojowi u młodzieży poczucia 
odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury 
Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne 
do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i 
obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 
sprawiedliwości i wolności.” 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe 

 

Mając na względzie rozwój uczniów naszej szkoły, w trosce o ich właściwą 
postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek 
dla symboli i barw narodowych, szacunek dla tradycji i zwyczajów panujących w 
szkole Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu 
przygotowali Ceremoniał Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. Ceremoniał opisuje 
sposób przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem 
sztandaru szkoły oraz zasady zachowania się młodzieży podczas ich trwania. 
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I. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE TWORZĄCE CEREMONIAŁ SZKOŁY 

1. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. 

2. Uroczystości związane ze świętami narodowymi: 

a) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 

b) 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja, 

c) 27 grudnia – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

3. Inne uroczystości: 

a) Dzień Edukacji Narodowej, 

b) 13 grudnia -  Dzień Patrona, 

c) Pożegnanie klas kończących szkołę. 

Podczas tych uroczystościach obowiązuje strój galowy. 

Prowadzący uroczystość tuż przed jej rozpoczęciem, gdy wchodzi dyrektor, 
zapowiada: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu – w tym momencie wszyscy 
wstają. 

Gości z zewnątrz wita dyrektor wg obowiązującej precedencji. 

 

II. SYMBOLE NARODOWE 

Godło, flaga i hymn są symbolami państwa, do których trzeba się odnosić z 
należną czcią i szacunkiem. Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym 
innym znakiem, np. znakami organizacji, instytucji itp. Używane godła i flagi 
muszą być zgodne z wzorami określonymi w ustawie. 

Symbole stanowią nierozerwalną część tradycji Polski i Polaków. Poszanowanie 
dla nich powinno stać się zewnętrzną oznaką patriotyzmu. Otaczanie symboli 
Rzeczypospolitej Polskiej czcią, szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego 
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z nas, dlatego powinniśmy reagować na wszelkie przejawy braku czci i szacunku 
oraz zgłaszać to odpowiednim organom. 

1. Godło 

Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. W 
pomieszczeniu szkoły na ścianie na wprost wejścia, nad biurkiem nauczyciela, 
albo na innej ścianie w miejscu widocznym od wejścia. 

Godło umieszczamy na stronie internetowej szkoły. 

2. Flaga 

 Na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery 
słowa, liczby, czy jakiegokolwiek rysunku; 

 gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną; 
 flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie 

była zamoczona w wodzie; 
 flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub 

upadkiem na ziemię; 
 podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze flagę należy zdjąć lub, jeżeli 

musi być wywieszona (np. podczas wizyty oficjalnej) należy dbać, aby nie 
uległa zniszczeniu lub zerwaniu. O ile do tego dojdzie, należy ją bezzwłocznie 
zdjąć; 

 flaga powinna być wciągana na maszt i opuszczana w sposób energiczny, a 
jeżeli podczas jej podnoszenia jest wykonywany hymn, tempo podnoszenia 
flagi należy dostosować do czasu wykonywania hymnu (zacząć i skończyć 
jednocześnie); 
 jeżeli flaga RP jest umieszczona na pojeździe, powinna znajdować się po jego 
prawej stronie; 

 jeżeli flaga jest umieszczona na podium mówcy, powinna znajdować się na 
prawo od mówcy; zwróconego twarzą do słuchaczy lub płasko na ścianie, nad 
mówcą lub za nim; 

 po przecięciu wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia 
jakiegoś obiektu lub odsłonięcia pomnika, wstęgę należy zabezpieczyć, aby 
nie upadła na ziemię, nie leżała na ziemi, ani nie była deptana; 

 w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do 
połowy masztu w ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie 
opuszcza do połowy masztu. Przy jej zdejmowaniu podobnie, należy najpierw 
podnieść ją do samej góry następnie opuścić całkowicie. Jeżeli nie ma takiej 
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możliwości (brak masztu) żałobę można wyrazić wywieszając czarną flagę na 
pozycji na lewo od flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca 
czarnej wstęgi; 

 instytucja odpowiedzialna za organizację obchodów, podczas których 
używane są flagi z papieru, powinna zapewnić odpowiednie warunki do ich 
zebrania po zakończeniu uroczystości oraz odpowiedniego zniszczenia. Flagi 
nie powinny być wyrzucane do śmietnika ani rzucane na ziemię. 

3. Hymn 

Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, 
zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni). Śpiewamy 
wszystkie zwrotki z podkładem muzycznym. 

 

III. SYMBOLE SZKOLNE 

1. Godło – logo 

Logo szkoły zaprojektował uczeń klasy informatycznej Jacek Abram. Zostało ono 
wyłonione jako zwycięski projekt w konkursie „Zaprojektuj nowe logo szkoły” w 
2017 roku. 

 

Wówczas logo przyjęto w dwóch wersjach kolorystycznych: granatowo-żółte na 
białym tle oraz białe na granatowym tle z napisem „Jesteśmy z Wągrowca” 

W 2022 roku dokonano modyfikacji logo szkoły i te wersje są obowiązujące. 
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2. Sztandar szkoły 

Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski i Małej Ojczyzny. 

Uroczystość nadania imienia Stanisława Mikołajczyka oraz sztandaru odbyła się 
11 listopada 2008 roku. 

 Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie prostokąta o wymiarach 115 cm x 80 
cm. Przymocowany jest on do drzewca wykonanego z jasnego drewna 
toczonego, zakończonego głowicą w formie srebrnego orła w złotej koronie. 
Sztandar obszyto złotą taśmą i wykończono złotymi frędzlami. 

 

 

Strona prawa(awers): na granatowo-żółtym 
tle w centrum jest wizerunek patrona szkoły 
Stanisława Mikołajczyka otoczony nazwą 
szkoły, po lewej stronie znajduje się herb 
miasta a po prawej herb powiatu, u dołu 
widnieje rok nadania sztandaru. 

Strona lewa(rewers): na czerwonym tle w 
centrum jest godło Polski, po prawej i po 
lewej jego stronie znajdują się postawy 
patrona szkoły miłość do ojczyzny oraz 
honor, na górze i dole godła znajdują się 
dwie główne wartości szacunek i tolerancja 
wybrane przez społeczność szkolną. 

 

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a 
przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, 
właściwych postaw oraz jego poszanowania. Sztandar jest przechowywany na 
terenie Zespołu Szkół Nr 1 w zamkniętej gablocie obok pokoju nauczycielskiego 
wraz z insygniami pocztu sztandarowego. 

3. Hymn szkoły 

Muzykę skomponował uczeń liceum profilowanego Piotr Gryszczyński w 2002 r. 
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Słowa to praca zbiorowa wyłoniona w ramach konkursu przeprowadzonego 6 

grudnia 2020 roku pt.: „Zostań autorem słów hymnu naszej szkoły!” 

Wśród polskich szkół jedyna 

Jak dawniej i dziś. 

Jan Stachowiak rozpoczął jej bieg, 

dumnej historii szkoły wiek. 
 
To znana szkoła. 
To mój i twój drugi dom. 

W murach naszej szkoły tworzy się 

GIGANTYCZNA więź! 
 
Tobie serce składam. 
Wiedzę posiąść daj. 

Niechaj każdy uczeń wie, 

że na Kcyńskiej najlepiej jest! 
 
Wskazujesz drogę. 
Uczysz wielu cnót. 

Dajesz moc i wiarę w przyszłość nam 

Gigantom swym od lat! 

 

Hymnu szkolnego uczą się, we wrześniu każdego roku, uczniowie wszystkich klas 

PIERWSZYCH. Klasy technikum na lekcji muzyki , klasy szkoły branżowej na 

zajęciach z wychowawcą. Podczas uroczystości śpiewamy wszystkie zwrotki z 

podkładem muzycznym. 

 

 

IV. POCZET SZTANDAROWY 

1. Skład pocztu sztandarowego: 

a) chorąży: jeden uczeń, 

b) asysta: dwie uczennice lub uczniowie. 
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2. Wyłanianie i zatwierdzanie kandydatów do pocztu sztandarowego:  

W danym roku szkolnym funkcjonują dwa poczty sztandarowe, zasadniczy i 
rezerwowy. Poczet wybierany jest spośród uczniów klas drugich.  

Kandydatury do składu pocztu zgłaszane są przez wychowawców klas  II, każdego 
roku, po klasyfikacyjnej radzie za I semestr. Członków obydwu składów pocztu 
sztandarowego zatwierdza opiekun po zasięgnięciu opinii nauczycieli. 

Skład pocztów sztandarowych zatwierdza RP na radzie w kwietniu. Przekazanie 
sztandaru następuje na uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja. 

3. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej 
postawie i godni tego zaszczytu, tj.: 

a) mający co najmniej dobre wyniki w nauce, 

b) odznaczający się wysoką kulturą osobistą i dobrą prezencją, 

4. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od ślubowania 
podczas uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja danego roku, do chwili 
przekazania sztandaru nowemu pocztowi. Decyzją Rady Pedagogicznej 
uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim 
wypadku należy dokonać uzupełnienia składu pocztu o nowych członków. Po 
skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 

5. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

a) biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 
w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

b) białe rękawiczki. 

6. Uczniowie wchodzący w skład pocztu, uczestnicząc w uroczystościach 
szkolnych i pozaszkolnych, powinni posiadać strój galowy tj. chłopcy: białe 
koszule i czarne garnitury, ewentualnie czarne spodnie, dziewczęta: białe bluzki 
i czarne spódnice sięgające kolan. 

7. Opiekunami pocztu sztandarowego są dwaj nauczyciele wyznaczeni przez 
dyrektora szkoły i zatrudnieni w Zespole Szkół Nr 1 w pełnym wymiarze godzin. 
Oni zajmuje się całością spraw organizacyjnych pocztu i są zobowiązani do 
przeszkolenia członków pocztu. 
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8. W sytuacji, gdy w uroczystości nie może uczestniczyć pełny skład pocztu 
dopuszcza się jednorazowe powołanie członka pocztu. 

9. Za niewłaściwe realizowanie obowiązków chorążego, asysty, a w szczególności 
za brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a 
także w razie innych uchybień regulaminowi szkolnemu, uczeń może być 
odwołany z funkcji – w takim przypadku należy dokonać kolejnego wyboru. 

10. Poczet pełni funkcję reprezentacyjną. W związku z tym wraz z dyrektorem 
szkoły bierze udział w uroczystościach pogrzebowych pracowników, uczniów 
szkoły, byłych dyrektorów i wicedyrektorów oraz w uroczystościach 
okolicznościowych na zaproszenie innych szkół czy instytucji. 

11. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 

a.  „zasadnicza" - na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji 
pionowej, jest to również postawa przyjmowana przez asystę w czasie 
salutowania i prezentowania sztandaru oraz w trakcie marszu,  

b. „prezentuj" - chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa 
przyjmowana jest tuż przez wprowadzeniem, wyprowadzeniem i 
wystąpieniem pocztu sztandarowego,  

c. „salutowanie sztandarem" - chorąży trzyma sztandar przed sobą pod 
kątem około 45 stopni, sztandar znajduje się w tej postawie w momencie 
ślubowania, składania przyrzeczeń.  

12. Opis zachowania pocztu i uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:  

a. Osoba prowadząca uroczystość prosi wszystkich o powstanie i podaje 
komendę: „baczność”, po której wszyscy obecni przyjmują postawę 
zasadniczą 

b. Następnie pada komenda „sztandar szkoły  wprowadzić”– poczet wchodzi 
do auli od strony tylnego wejścia i środkiem sali przechodzi na scenę. 
Podczas przemarszu chorąży trzyma przed sobą sztandar, dopuszcza się 
oparcie sztandaru na ramieniu. Chorąży ze sztandarem idzie w środku, a 
przed i za chorążym idzie asysta. Wejściu sztandaru towarzyszą werble. 
Poczet zajmuje miejsce na scenie, przodem do zgromadzonych i podnosi 
sztandar do pionu.  

c. Po wprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje komendę : „do hymnu” 
- odtworzony i odśpiewany zostaje hymn państwowy. W trakcie hymnu 
sztandar jest pochylony pod kątem 45’.  
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d. Po odśpiewaniu (wysłuchaniu) hymnu prowadzący podaje kolejną 
komendę: „po hymnie” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę 
swobodną.  

e. Na zakończenie uroczystości prowadzący prosi wszystkich o powstanie i 
podaje komendę: „baczność” - wszyscy obecni wstają i przyjmują postawę 
zasadniczą, „sztandar szkoły  wyprowadzić” - poczet opuszcza aulę. 
Zejściu sztandaru towarzyszą werble. 

f. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i 
wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania 
sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół trzymając 
sztandar pod kątem 45’ do przodu i staje po prawej lub po lewej stronie, 
bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do 
pionu. W czasie Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu nie 
klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych 
gestów, stojąc cały czas w pozycji „baczność” lub „spocznij”. Pochylenie 
sztandaru do przodu w pozycji "baczność" następuje w sytuacjach:  

-podczas podniesienia Hostii, w czasie Przemienienia, przed Komunią 
Świętą oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy 
wystawianiu Najświętszego Sakramentu,  
-podczas opuszczania trumny do grobu,  
-podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,  
-podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone 
delegacje, na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez 
księdza lub inną przemawiającą osobę. 
 

13. Ceremoniał przekazania sztandaru (Święto Narodowe 3 Maja): 

a. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, przy zachowaniu 

wcześniej omówionych komend.  

b. Następnie prowadzący uroczystość podaje komendę: "poczet 

sztandarowy do przekazania sztandaru wystąp" - wchodzi na scenę nowy 

skład pocztu i ustawia się w następującym porządku: chorąży z przodu 

sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru. Jako 

pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, 

który mówi: Przekazujemy Wam sztandar - symbol naszej spuścizny, 

niech łączy on serca i umysły - nas wszystkich - Uczniów Zespołu Szkół nr 

1 w Wągrowcu. Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: 

Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, 
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sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami 

Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu . Po tych słowach dotychczasowa asysta 

przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka 

na prawe kolano i całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie 

sztandaru. Stary skład pocztu schodzi ze sceny.  

 

14. Ceremoniał ślubowania klas I (Narodowe Święto Niepodległości): 

Wszyscy uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele 

klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy 

pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę 

z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za 

wicedyrektorem szkoły rotę ślubowania.  

 

Rota ślubowania:  

Ślubujemy!  

-Szanować dziedzictwo narodu polskiego;  

-Pielęgnować tradycje i dbać o dobre imię szkoły;  

-Przestrzegać zasad i postanowień Statutu Zespołu Szkół nr 1 w 

Wągrowcu;  

-Kierować się dobrem drugiego człowieka;  

-Wcielać w życie wartości naszej szkoły: szacunek, tolerancję, 

odpowiedzialność, przyjaźń, uczciwość; 

-Systematycznie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności.  

 

15. Sposób umocowania kiru:  

a. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania 

na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.  

b.  Na fladze- wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a 

kończy w połowie szerokości dolnej czerwonej materii flagi. 

 

 

Sporządziła: Izabella Krystkowiak 

 

                 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną: 31.08.2022 roku 


