CEREMONIAŁ
CEREMONIA SZKOLNY
I TRADYCJA SZKOLNA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
IM. MARSZAŁKA
MARSZA KA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
PI SUDSKIEGO W LESKU

Ceremoniał szkolny Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Lesku jest opisem uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego. Należą do nich
ślubowania, obchody świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowe. Stanowi
integralną część z tradycjami szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości
szkolnych. Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu
wychowawczego. Nawiązuje on do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące
kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz
Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji
narodu polskiego i jego symboli.
a) Sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem naszej Ojczyzny – Polski oraz
symbolem Pracy- Modlitwy-Honoru, czyli tych wartości, o które walczył patron
szkoły – Marszałek Józef Piłsudski. Jest także symbolem Małej Ojczyzny, jaką
jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru
wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie
sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
b) Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej
samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

Sztandar wykonany jest z jedwabnego materiału w kształcie kwadratu. Z trzech
stron obszyty jest złotymi frędzlami. Strona główna (awers) posiada tło w
kolorze niebieskim. W głównej części znajduje się półkolisty napis w kolorze
złotym: „Publiczne Gimnazjum w Lesku”, a w dolnej części, w tym samym
kolorze napis: „im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Oba napisy oddzielone są
dwiema złotymi gwiazdami. W centralnym miejscu znajduje się podobizna
Marszałka z profilu, umieszczona na białym tle w kształcie koła. Koło otoczone
jest złotą obwódką.
Strona druga (rewers) posiada tło w kolorze biało- czerwonym. Na białym tle
widnieje napis: Bóg- Honor- Ojczyzna, a na czerwonym tle: A. D. 2002.
W centralnej części znajduje się srebrny orzeł w koronie umieszczony na
czerwonym tle w kształcie koła. Koło otoczone jest złotą obwódką. Korona
ozdobiona jest różnokolorowymi, błyszczącymi kamieniami. Biało- czerwone
tło rewersu otoczone jest złotą lamówką.

c) Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja
uczniowska w szkole. Poczet sztandarowy i jego skład rezerwowy wytypowany
zostaje z uczniów wyróżniających się w nauce, a także o nienagannej postawie i
wzorowym zachowaniu w następującym składzie: chorąży i dwie osoby asysty.
d) Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klas drugich na
czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. Jednocześnie
wychowawcy klas pierwszych przedstawiają kandydatury do pocztu
zastępczego, którego skład jest również zatwierdzany na czerwcowej radzie
pedagogicznej.
e) Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od dnia uroczystego rozpoczęcia
roku szkolnego.
f) Wychowawcy klas trzecich na czas kadencji pocztu zostają opiekunami
Ceremoniału szkolnego i dbają o właściwą celebrację sztandaru oraz zgodny z
ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.
g) Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły oraz
publicznie są im wręczone pamiątkowe nagrody.

h) Uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia
roku szkolnego klas trzecich.
i) Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

j) Chorąży i asysta muszą być ubrani odświętnie:

Uczeń (chorąży) – biała koszula i ciemne spodnie
Uczennice (asysta) – białe bluzki i ciemne spódnice

k) Insygnia pocztu sztandarowego:
- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem
białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
- białe rękawiczki
- czapki-maciejówki

Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku i w
trudnych warunkach pogodowych, biało– czerwone szarfy przewieszone przez
prawe ramię zostają umieszczone na ubraniu wierzchnim.

l) Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
b) ślubowanie klas pierwszych,
c) Dzień Patrona,
d) uroczyste zakończenie klas trzecich,
e) uroczyste zakończenie roku szkolnego

m) Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach organizowanych przez
administracje samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych:
Mszy Świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.
n) W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach
pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być
ozdobiony czarnym kirem.
Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na
drzewcu od lewej górnej strony do prawej.
o) Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru
na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości, zawsze
należy go pochylić do przodu.
p) 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 po 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 następujących sytuacjach:
a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią
świętą oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu
Najświętszego Sakramentu,
b) podczas opuszczania trumny do grobu,
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na
każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną
przemawiającą osobę.

q) Chwyty sztandaru i postawy
W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się
następujące postawy i chwyty:
Postawy
„zasadnicza”

Opis chwytu
Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości
czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa,
łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa ręka
opuszczona wzdłuż ciała.
„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 pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na
wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż
pod prawą, po czym opuszcza prawa rękę obejmując nią dolną część
drzewca.
Salutowanie w Wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot w prawo
miejscu
skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość
jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po zakończeniu
np. hymnu przechodzi do postawy „prezentuj” i „spocznij”.
Salutowanie w Z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w
marszu
miejscu. Komendy „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność” –
bierze sztandar na ramię.
r) Teksty
a) Hymn szkoły:
Słowa: Alicja Lewandowska
Muzyka: Remigiusz Cecuła
On rozwiał ciemność niewoli,
By kraj znowu nasz wolny był.
Swym życiem spełnił przysięgę,
Nie szczędząc swych myśli i sił.

Refren:
Szary twój mundur, Marszałku
Oczu spojrzenie głębokie.
Na słowo Twe zajaśniało
Wolności światło nad mrokiem.

My z wiarą w przyszłość patrzymy,
Chcemy być godni tej ziemi.
Od swego Patrona do kraju
Uczyć miłości się chcemy.

Żyjemy w wolnej Ojczyźnie,
Spocząć na laurach nie chcemy,
Bo przyszłość do nas należy,
Więc w życie śmiało idziemy.

a) Tekst ślubowania klas I:
My, uczniowie Publicznego Gimnazjum imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Lesku uroczyście ślubujemy:
- dbać o honor szkoły i rozsławiać jej imię. Ślubujemy!
- wcielać w życie ideały naszego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Ślubujemy!
- kształtować w sobie silną wolę, odwagę, tolerancję, uczynność i koleżeńskość.
Ślubujemy!
- wzorowo wypełniać obowiązki ucznia dla dobra szkoły, środowiska i Ojczyzny.
Ślubujemy!

b) Tekst ślubowania nowego pocztu sztandarowego:
Ślubuję godnie pełnić zaszczytny obowiązek członka pocztu sztandarowego
Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku.
Ślubuję!

c) Tekst towarzyszący przekazaniu sztandaru
Przekazujemy Wam sztandar – symbol naszej Ojczyzny – Polski. Opiekujcie się nim
i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

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

