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1. Opis sztandaru. 

1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie posiada własny 

sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców – Komitet Rodzicielski i przekazany 

na ręce Dyrektora Szkoły w dniu 1 czerwca 1992 roku. 

2) Sztandar jest symbolem tradycji polskiej szkoły, miłości do Ojczyzny i idei 

zawartych w statucie szkoły. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele otaczają 

sztandar szacunkiem, oddając mu należne honory. 

3) Sztandar o wymiarach 1m x 1m ma następujący wzór: 

a) prawa strona – orzeł w koronie haftowany srebrem na biało – czerwonym tle, 

b) lewa strona – na czerwonym tle – kaganek z piórem, nad nimi umieszczony 

jest srebrny napis – SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA 

MICKIEWICZA W KONSTANTYNOWIE, a pod nim – srebrny napis 

OJCZYZNA NAUKA CNOTA, 

c) sztandar obszyty jest srebrnymi frędzlami, 

d) drzewce sztandaru zakończone jest metalową głowicą w formie orła w koronie. 

4) W przypadku żałoby narodowej lub wewnętrznej w szkole przypina się 

na drzewcu sztandaru od strony godła państwowego kokardę z czarnej wstążki. 

Długość wstążki powinna odpowiadać podwójnej szerokości sztandaru. 

2. Występowania ze sztandarem. 

Szkoła występuje ze sztandarem podczas: 

1) uroczystości nadania imienia; 

2) uroczystości rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego; 

3) pasowania na ucznia oraz pożegnania absolwentów; 

4) innych uroczystych apeli; 

5) uroczystości składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej oraz apelu 

poległych; 

6) uroczystości patriotyczno – religijnych, w których bierze udział cała szkoła lub 

jej delegacja. 

3. Poczet sztandarowy. 

1) Poczet sztandarowy winien być wytypowany spośród uczniów wyróżniających 

się w nauce i zachowaniu. W jego skład wchodzi chorąży oraz dwoje 

asystujących. Dopuszcza się możliwość powołania rezerwowego chorążego oraz 

członka asysty, którzy mogą zastąpić stałą obsadę pocztu w razie ich 

nieobecności. 

2) Obsadę pocztu sztandarowego powołuje się na dany rok szkolny uchwałą Rady 

Pedagogicznej. 

3) Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego i przekazania sztandaru nowemu 

pocztowi odbywa się w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego. Przed 

przekazaniem sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu odczytuje się 

uchwałę Rady Pedagogicznej z podaniem nazwisk obsady pocztu sztandarowego. 
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4) Poczet sztandarowy występuje w stroju galowym z biało – czerwoną szarfą, 

przewieszoną przez prawe ramię, zwróconą kolorem białym w stronę kołnierza, 

spiętą na lewym biodrze. Poczet występuje w białych, jednolitych rękawiczkach. 

4. Chwyty sztandarem. 

1) W postawie zasadniczej chorąży trzyma sztandar przy prawej nodze, 

na wysokości czubka buta, postawiony na „trzewiku” drzewca. Drzewce 

przytrzymuje prawą ręką na wysokości pasa. 

2) Sztandarem wykonuje się następujące chwyty: 

a) „na ramię”, 

b) „prezentuj”, 

c) „do nogi”. 

3) Wykonując chwyt „na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) 

kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45
o
 (w stosunku 

do ramienia). 

4) Wykonując chwyt „prezentuj” z położenia „do nogi” chorąży podnosi sztandar 

prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na 

wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą 

i opuszcza prawą rękę na całą jej długość, obejmując dolną część drzewca. 

Asysta sztandaru w postawie zasadniczej. Chwyt „prezentuj” wykonuje się 

na komendę: „Na prawo (lewo) PATRZ”. 

5) Wykonując chwyt „do nogi” z położenia „prezentuj” lub z położenia „na ramię”, 

chorąży przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt 

„do nogi” wykonuje się na komendę: „BACZNOŚĆ”. 

6) Salutowanie sztandarem w miejscu wykonuje się z położenia „prezentuj”. Kiedy 

odbierający honory zbliży się na 5 kroków, chorąży robi zwrot w prawo w skos z 

jednoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód, na odległość stopy i pochyla 

sztandar o przodu pod kątem 45
o
. Asysta sztandaru stoi w postawie zasadniczej. 

Chorąży pozostaje w tej postawie dotąd, aż odbierający honory znajdzie się w 

odległości kroku za sztandarem, wtedy bez komendy przenosi sztandar do 

położenia „prezentuj”. 

7) Maszerując honory sztandarem oddaje się salutując przez pochylenie sztandaru 

na komendę „na prawo (lewo) PATRZ”. Chorąży pochyla sztandar do postawy 

„na  ramię”. 

5. Zachowanie sztandaru podczas uroczystości patriotyczno – religijnych. 

Chorąży wykonuje sztandarem chwyt „prezentuj” w czasie Ewangelii 

i Błogosławieństwa. Podczas Podniesienia chorąży salutuje sztandarem (asystujący 

w postawie zasadniczej). 

6. Przyprowadzenie i odprowadzenie sztandaru w czasie apelu bądź innych 

uroczystości. 

1) Wprowadzenie sztandaru. 

L.p 

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” 
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2. „baczność”, 

sztandar 

wprowadzić 

uczestniczy w postawie 

„zasadniczej” 

- wprowadzenie 

sztandaru 

- zatrzymanie na 

ustalonym 

miejscu 

- w postawie 

„na ramię z 

marszu” 

- postawa „do 

nogi” 

3. „do hymnu” uczestnicy jak wyżej - postawa 

„zasadnicza” 

- postawa 

„salutowanie w 

miejscu” 

4. „po 

hymnie” 

uczestnicy w postawie 

„spocznij” 

- spocznij - postawa 

„prezentuj” 

- postawa „do 

nogi” 

5. można 

usiąść 

uczestnicy siadają - spocznij - postawa „do 

nogi” 

2) Wyprowadzenie sztandaru. 

L.p 
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 „do 

nogi” 

2. „baczność, 

sztandar 

wyprowadzić 

uczestnicy w postawie 

zasadniczej 

- postawa 

„zasadnicza” 

- wyprowadzenie 

sztandaru 

- postawa 

„prezentuj” 

- postawa „na 

ramię w 

marszu” 

3. spocznij uczestnicy siadają lub 

opuszczają miejsce 

uroczystości 

  

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

  

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

3) Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego. 

L.p 

Komendy i 

ich 

kolejność 

Opis sytuacyjny zachowania 

się uczestników po 

komendzie 

Poczet 

sztandarowy 
Sztandar 

1. proszę o 

powstanie 

uczestnicy powstają - postawa spocznij - postawa „na 

ramię” 

2. „baczność”, 

sztandar  

wprowadzić 

uczestniczy w postawie 

„zasadniczej” 

- wprowadzenie 

sztandaru 

- zatrzymanie się 

na ustalonym 

miejscu 

- postawa 

„na ramię z 

marszu” 

- postawa 

„do nogi” 

3. poczet 

sztandarowy 

w składzie: 

uczestnicy postawa 

zasadnicza, nowy skład 

pocztu występuje i ustawia 

się: chorąży z przodu 

- postawa 

zasadnicza 

- postawa 

„prezentuj” 
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chorąży 

ucz.... 

asysta 

ucz.... 

ucz.... 

Wystąp! 

sztandaru, asysta przodem do 

bocznych płaszczyzn 

sztandaru w odległości 1 

metra od sztandaru 

4. „do 

ślubowania” 

uczestnicy postawa 

„zasadnicza”, nowy skład 

pocztu sztandarowego unosi 

prawe dłonie (palce jak przy 

salutowaniu) na sztandar i 

powtarza tekst ślubowania, 

nowy chorąży przyklęka na 

prawe kolano, całuje brzeg 

sztandaru, przejmuje go od 

chorążego 

postawa 

„zasadnicza” 

postawa 

„salutowanie w 

miejscu” 

5. „po 

ślubowaniu” 

poprzedni poczet odchodzi, 

nowy poczet ustawia się we 

właściwym miejscu 

- postawa spocznij - postawa „do 

nogi” 

4) Ceremoniał ślubowania na sztandar. 

L.p 

Komendy i 

ich 

kolejność 

Opis sytuacyjny zachowania 

się uczestników po 

komendzie 

Poczet 

sztandarowy 
Sztandar 

1. proszę o 

powstanie 

uczestnicy powstają - postawa spocznij - postawa „na 

ramię” 

2. „baczność”, 

sztandar 

wprowadzić 

uczestniczy w postawie 

„zasadniczej” 

- wprowadzenie 

sztandaru 

- zatrzymanie się 

na ustalonym 

miejscu 

- postawa „na 

ramię z 

marszu” 

- postawa „do 

nogi” 

3. delegaci do 

ślubowania 

................... 

Wystąp! 

uczestnicy postawa 

zasadnicza, nowy skład 

pocztu występuje i ustawia 

się: chorąży z przodu 

sztandaru, asysta przodem do 

bocznych płaszczyzn 

sztandaru w odległości 1 

metra od sztandaru 

- postawa 

zasadnicza 

- postawa 

„prezentuj” 

4. „do 

ślubowania” 

uczestnicy postawa 

„zasadnicza”, nowy skład 

pocztu sztandarowego unosi 

prawe dłonie (palce jak przy 

salutowaniu) na sztandar i 

powtarza tekst ślubowania 

- postawa 

„zasadnicza” 

- postawa 

„salutowanie w 

miejscu” 

5. „po uczestnicy ślubowania - postawa spocznij - postawa „do 
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ślubowaniu” zajmują swoje poprzednie 

miejsca, poczet ustawia się 

we właściwym miejscu 

nogi” 

 

 

 


