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CEREMONIAŁ SZKOLNY 
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 

IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO W POZNANIU 
 

(Tekst ujednolicony stan na dzień 01.09.2021 r.) 
 

§ 1 
 

Ceremoniał szkolny 
 
1. Ceremoniał szkolny jest opisem sposobów przeprowadzania najważniejszych 

uroczystości szkolnych. To również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie 

uroczystości szkolnych.  

2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:  

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły 

(np. wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, uroczystości związane 

z patronem, pożegnanie uczniów kończących szkołę, uroczyste ślubowanie uczniów 

klas pierwszych, itp.); 

3) uroczystości związane ze świętami narodowymi: 

a) 3 maja- Święto Konstytucji 3 Maja; 

b) 8 maja- Dzień Zwycięstwa; 

c) 14 października- Dzień Edukacji Narodowej; 

d) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. 

4) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie, 

m.in:  

a) 23 lutego- rocznica zakończenia walk o Poznań; 

b) 28 czerwca- rocznica wydarzeń poznańskiego czerwca 1956 roku; 

c) 29 czerwca- Święto Miasta; 

d) 31 sierpnia- rocznica porozumień sierpniowych; 

e) 1 września- rocznica wybuchu II wojny światowej; 

f) 17 września- rocznica agresji radzieckiej na Polskę; 

g) 27 grudnia- rocznica powstania wielkopolskiego. 

 

§ 2 
 

Symbole państwowe i ich stosowanie na terenie szkoły 
 
1. Symbolami naszego państwa stosowanymi na terenie szkoły są:  

1) godło- wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie, zwróconej w prawo, 

z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym 

polu tarczy; 

2) flaga państwowa RP-  prostokątny płat tkaniny o barwach RP umieszczony na 

maszcie; 
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3) hymn państwowy RP- „Mazurek Dąbrowskiego”.  

2. Do symboli narodowych należy odnosić się z należną czcią i szacunkiem.  

3. Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami 

samorządowymi, organizacji, instytucji, itp. 

4. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem 

do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy 

orzeł).  

5. Znaki państwowe gospodarza mają pierwszeństwo przed równorzędnymi im w hierarchii 

znakami państwa, w imieniu którego odbywa się wizyta władz państwowych. 

6. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie 

powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania 

hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach 

cywilnych- zdejmują nakrycie głowy, poczet sztandarowy- oddaje honor poprzez 

pochylenie sztandaru. 

 

§ 3 
 
Zasady wywieszania flag podczas uroczystości, rocznic i świąt państwowych 
 
1. Jeżeli flaga umieszczana jest pionowo, kolor biały powinien znajdować się po lewej 

stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. 

2. Flagi w rocznice i święta państwowe powinny być podniesione najpóźniej do godziny 

8.00; jeżeli uroczystość, rocznica lub święto przypada w przeddzień dni wolnych od 

pracy, flagi mogą być podniesione przez kilka dni, z tym, że jeżeli są pozostawione na 

noc, to powinny być oświetlone. 

3. Na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery słowa, 

liczby, czy jakiegokolwiek rysunku. 

4. Gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną. 

5. Flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była 

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

upadkiem na ziemię. 

6. 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. 

7. 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. 

8. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do połowy 

masztu, a jeżeli nie ma takiej możliwości, żałobę można wyrazić wywieszając czarną 

flagę na pozycji na lewo od flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca 

czarnej wstęgi. 
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9. Zasady eksponowania flagi RP z innymi flagami, np. organizacji krajowych, innych krajów 

lub organizacji międzynarodowych: 

1) jeżeli wraz z flagą RP eksponowane są flagi różnych krajów i organizacji, maszty 

powinny być tej samej wysokości; 

2) flaga państwowa nie powinna być wywieszana na jednym maszcie lub drzewcu 

razem z inną flagą lub flagami; 

3) jeżeli flaga państwowa jest eksponowana w jednej linii z innymi flagami (np. 

samorządowymi) lub flagami innych krajów, powinna zajmować pozycję 

uprzywilejowaną, tj. skrajną na prawo; 

4) flagi organizacji międzynarodowych (np. Unia Europejska) nie mają statusu flag 

państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. 

po lewej stronie.  

10. W sytuacji umieszczania większej liczby flag należy kierować się zasadami: 

1) dwie flagi oraz cztery i więcej: flaga narodowa na pozycji uprzywilejowanej skrajnej i 

po prawej stronie (flaga RP powinna być po prawej stronie, następnie flagi gości 

umieszczone wg nazw państw w porządku alfabetycznym - w języku polskim, 

angielskim, francuskim lub innym, zależnie od okoliczności); 

2) trzy flagi: flaga narodowa na pozycji uprzywilejowanej w środku, następnie kolejnym 

miejscem pod względem ważności jest miejsce po prawej stronie, trzecie- pierwsze 

po lewej (np. flaga gospodarza w środku, flaga gościa po prawej stronie, flaga 

organizacji międzynarodowej, np. UE, po lewej stronie). 

§ 4 
 

SZATANDAR SZKOLNY 

 

1. Sztandar Szkolny jest najważniejszym symbolem Zespołu Szkół Samochodowych. 

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw jego 

poszanowania. 

2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej 

gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska 

w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie 

i godni takiego zaszczytu. 

4. W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą 3 osoby: chorąży pocztu oraz asysta 

dwóch osób. 

5. Obok zasadniczego składu wybierany jest skład „rezerwowy”. 

6. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawuje osoba wyznaczona przez Dyrektora 

Zespołu Szkół. Opiekun dba również o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z 

ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami. 
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7. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza 

szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

8. Insygniami pocztu sztandarowego są: biało - czerwone szarfy założone przez prawe 

ramię i spięte pod lewym, kolorem białym do góry; białe rękawiczki. 

9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń - ciemny garnitur, biała koszula, 

krawat. Uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice. 

§ 5 
 

UDZIAŁ SZTANDARU  W UROCZYSTOŚCIACH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ 
 
1. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Zespołu Szkół dotyczy głównie 

uroczystości rocznicowych np. Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości oraz ceremonii 

ślubowania klas pierwszych, uroczystości zakończenia szkoły przez absolwentów 

Technikum Samochodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

2. Uroczystości szkolne przebiegają zawsze wg wcześniej opracowanego i zatwierdzonego 

przez Dyrektora Zespołu Szkół scenariusza. 

3. W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące chwyty 

sztandaru: 

 

Postawy Opis chwytu sztandaru 

postawa "zasadnicza" Sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na 
wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawa ręką 
powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa 
ręka jak w postawie "zasadniczej". 

postawa "spocznij" Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie 
"zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij". 

postawa "na ramię" Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe 
ramię i trzyma je pod kątem 450. Płat sztandaru musi być oddalony 
od barku przynajmniej na szerokość dłoni. 

postawa "prezentuj" Z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi prawą ręką sztandar do 
położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokość 
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 450. Po 
czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj". 

salutowanie 
sztandarem w marszu 

Z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w 
miejscu. Komendy: "na prawo patrz" - pochyla sztandar; 
"baczność" - bierze sztandar na ramię. 
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4. Wprowadzenie sztandaru: 

Lp. 
Komendy 

i ich kolejność 

Opis sytuacyjny 
zachowania się 
uczestników po 

komendzie 

Poczet 
sztandarowy 

Sztandar 

1.  
proszę o 
powstanie 

uczestnicy powstają 
przed wprowadzeniem 
sztandaru 

przygotowanie 
do wejścia 

postawa "na ramię" 

2.  

"baczność", 
sztandar 
wprowadzić 

uczestnicy w postawie 
"zasadniczej" 

- wprowadzenie 
sztandaru 
- zatrzymanie na 
ustalonym 
miejscu 

- w postawie "na ramię 
w marszu" 
- postawa "prezentuj" 

3.  
"do hymnu" uczestnicy jak wyżej postawa 

"zasadnicza" 
Postawa "salutowanie 
w miejscu" 

4.  
"po hymnie" uczestnicy w postawie 

"spocznij" lub siadają 
spocznij - postawa "prezentuj" 

- postawa "spocznij" 

 
5. Wyprowadzenie sztandaru:  

Lp. 
Komendy 

i ich 
kolejność 

Opis sytuacyjny 
zachowania się uczestników 

po komendzie 

Poczet 
sztandarowy 

Sztandar 

1.  
proszę o 
powstanie 

uczestnicy powstają przed 
wyprowadzeniem sztandaru 

spocznij - postawa "spocznij" 

2.  

"baczność", 
sztandar 
wyprowadzić 

uczestnicy w postawie 
"zasadniczej" 

- postawa 
"zasadnicza 
- wyprowadzenie 
sztandaru 

- postawa 
"zasadnicza" 
- postawa "na ramię 
w marszu" 

3.  
spocznij uczestnicy siadają lub 

opuszczają miejsce 
uroczystości 

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

 
6. Udział pocztu sztandarowego podczas ślubowania klas pierwszych: 

Lp. 
Komendy i ich 

kolejność 

Opis sytuacyjny 
zachowania się 

uczestników 

Poczet 
sztandarowy 

Sztandar 

1.  
proszę o 
powstanie 

uczestnicy wstają 
------------- ------------- 

2.  

"baczność" - 
sztandar 
wprowadzić 

uczestnicy postawa 
"zasadnicza" 

-wprowadzenie 
sztandaru 
-zatrzymanie na 
ustalonym miejscu 

-postawa "na ramię 
w marszu" 
-postawa 
"zasadnicza" 

3.  

"do ślubowania" uczestnicy postawa 
"zasadnicza", 
ślubujący podnoszą prawą 
rękę do ślubowania (palce 
jak przy salutowaniu) na 
wysokość oczu 

postawa 
"zasadnicza" 

-postawa 
"prezentuj" 
-postawa 
"salutowanie w 
miejscu" 

4.  

"po ślubowaniu" uczestnicy "spocznij", 
ślubujący opuszczają rękę 

postawa "spocznij" -postawa 
"prezentuj" 
-postawa 
"zasadnicza" 

5.  "baczność" - uczestnicy postawa -postawa -postawa 
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sztandar szkoły 
wyprowadzić 

"zasadnicza" "zasadnicza" 
-wyprowadzenie 
sztandaru 

"zasadnicza" 
-postawa "na ramię 
w marszu" 

6.  "spocznij" uczestnicy siadają ------------ ------------ 

 
 
7. Udział pocztu sztandarowego podczas uroczystości pogrzebowych i kościelnych. 

a) W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 

lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem: 

wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu , a kończy w połowie 

szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na 

sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od 

lewej górnej strony do prawej. 

b) Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na 

ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy 

pochylić go do przodu. 

c) W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend.  

d) W czasie wprowadzania sztandaru do kościoła wszyscy wstają. Poczet przechodzi 

przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po 

prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do 

pionu. 

e) W trakcie mszy św. lub innej uroczystości kościelnej członkowie pocztu 

sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych 

innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.  

f) Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje 

w następujących sytuacjach: 

- podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed 

Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy 

Wystawieniu 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. 

 

§ 6 
 

Ceremonia ślubowania uczniów klas pierwszych 
 
1. Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Technikum Samochodowego 

i Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywa się w dniu uroczystego rozpoczęcia roku 

szkolnego.  

2. O uroczystości tej uczniowie zostają poinformowani wcześniej i zapoznani z jej 

przebiegiem i treścią ślubowania. 
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3. Podczas ślubowania uczniowie składają następującą przysięgę: 

 
„My, uczniowie, rozpoczynający naukę w Zespole Szkół  Samochodowych 

im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu, uroczyście ślubujemy: 
systematycznie pogłębiać naszą wiedzę i zdobywać umiejętności praktyczne, 

ŚLUBUJEMY ! 
rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia 

oraz osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, 
ŚLUBUJEMY ! 

godnie reprezentować szkołę oraz dbać o jej dobre imię, 
ŚLUBUJEMY ! 

kierować się ideałami humanizmu, tolerancji, uczciwości i odwagi, 
ŚLUBUJEMY ! 

dbać o poprawność języka polskiego, szanować symbole narodowe, kulturę 
i historię Polski, 
ŚLUBUJEMY ! 

przestrzegać postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły, 
ŚLUBUJEMY ! 

 
 

§ 7 
 

Zachowanie uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości 
 

1. Uczniów podczas oficjalnych uroczystości szkolnych, a także w trakcie egzaminów 

i innych sytuacji, o których uczniowie poinformowani zostaną przez Dyrekcję Zespołu 

Szkół, obowiązuje strój galowy: 

a) uczniowie, absolwenci - biała koszula z kołnierzykiem, długim lub krótkim rękawem i 

krawatem, oraz długie, eleganckie spodnie garniturowe lub garnitur w ciemnym 

kolorze (czarny, granatowy, grafitowy); 

b) uczennice, absolwentki - biała bluzka (zakrywająca dekolt, plecy, ramiona i brzuch) z 

długim lub krótkim rękawem, spódniczka lub eleganckie spodnie, garsonka lub 

spodnie w ciemnym kolorze (czarny, granatowy, grafitowy); długość spódniczki 

powinna sięgać co najmniej do kolan. 

2. Uczniowie podczas uroczystości wykonują  komendy osoby prowadzącej uroczystość, 

zgodnie z poniższym wzorem: 

- „Baczność”- uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą; 

- „Poczet sztandarowy wprowadzić” - w trakcie przemarszu pocztu wszyscy stoją w 

postawie zasadniczej; 

- „Do hymnu państwowego”- odśpiewany lub odsłuchany zostaje hymn państwowy, 

uczniowie przyjmują postawę zasadniczą; 

- „Po hymnie” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną; 

- „Poczet sztandarowy wyprowadzić” - w trakcie przemarszu pocztu wszyscy stoją 

w postawie zasadniczej.   

 
                                                                            

                                                                            ……...………………………………… 

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych 

Z komentarzem [u1]:  


