Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół

CEREMONIAŁ SZKOLNY ZESPOŁU SZKÓŁ W ROŹWIENICY
Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:


obchody świąt narodowych i okolicznościowych,



rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,



pasowanie na ucznia,



Święto Patrona.
Najważniejsze symbole narodowe:



godło,



flaga,



hymn.
Najważniejsze symbole szkolne:



godło szkoły,



sztandar szkoły.
Godło i flaga są symbolami państwa, do których trzeba się odnosić

z należną czcią i szacunkiem. Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym
znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp.
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:


święta państwowe,



wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe,



inne uroczystości wynikające z ceremoniału szkolnego,



podczas żałoby narodowej lub śmierci członka społeczności szkolnej.
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Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowi
odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyraża uczucia
zbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji narodu polskiego.

Sztandar w szkole
Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybierany w każdym roku
szkolnym spośród uczniów i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół
w Roźwienicy.
Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą
na zaproszenie innych szkół i instytucji. W przypadku gdy poczet sztandarowy uczestniczy
w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar ozdobiony
jest czarnym kirem.
Dopuszcza się dwa rodzaje odświętnego stroju pocztu sztandarowego:
1. mundurki szkolne stylizowane na strój gimnazjalistów z początku XX wieku wraz
z czapką,
2. ciemny garnitur, biała koszula, czarny krawat dla chłopców, biała bluzka, czarna
spódnica dla dziewcząt.
Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na
ramieniu. 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 stopni do przodu i staje po
lewej lub prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar
do pionu. W trakcie mszy świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego
nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc
cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45 stopni
do przodu w pozycji „Baczność” następuje w kościele podczas każdego podniesienia.
Pochylenie sztandaru następuje również w innych ważnych okolicznościach,
podczas:


wykonywania hymnu państwowego,



podnoszenia flagi na maszt,



opuszczania trumny do grobu,



ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
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składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.

Insygnia pocztu sztandarowego:
- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym
w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
- białe rękawiczki.
Całością spraw organizacyjnych zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez
Dyrektora Szkoły spośród nauczycieli Zespołu Szkół w Roźwienicy.
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