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REGULAMIN POCZTU SZTANDAROWEGO WRAZ Z PROCEDURĄ POWOŁYWANIA I 

ODWOŁYWANIA JEGO CZŁONKÓW 

§ 1 Zasady ogólne 

1. Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski, Narodu 
i Małej Ojczyzny, którą stanowi szkoła i jej środowisko. 

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi 
i poszanowania zarówno podczas przechowywania, transportu, jak i w trakcie jego 
prezentacji. 

3. Opiekunem sztandaru jest dyrektor szkoły. 

4. Opiekunem pocztu sztandarowego jest opiekun Samorządu Uczniowskiego lub 
wybrany nauczyciel wybrany przez dyrektora szkoły. 

5. Nauczyciele i uczniowie otaczają sztandar szacunkiem i oddają mu należne honory. 

6. Pełnienie służby chorążego i osób asystujących jest przywilejem i jedną z najbardziej 
zaszczytnych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługujących nominalnie uczniom 
klasy najwyższej. 

§ 2 Zasady powoływania kandydatów 

1. Kandydatów do pełnienia funkcji członka pocztu sztandarowego zgłaszają 
wychowawcy klas  VII podczas I semestralnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

2. Każdy nauczyciel po zapoznaniu się z kandydaturami ma prawo zgłosić pytania lub 
zastrzeżenia do opiekuna pocztu sztandarowego. 

3. Kandydatem może być uczeń klasy VII z roczną średnią ocen minimum 4,00 i co 
najmniej bardzo dobrym zachowaniem. 

4. Postawa i zdrowie kandydata nie może budzić niczyich zastrzeżeń. 

5. Uczniowie wybierani są przez członków Rady Pedagogicznej na posiedzeniu 
klasyfikacyjnym I semestru, wybierając uczniów najbardziej godnych tej funkcji, w 
liczbie 6 osób. 

6. Powołuje się dwa Poczty Sztandarowe – podstawowy i rezerwowy. 
O powołaniu do składu podstawowego lub rezerwowego decydują najwyższe oceny 
osiągnięte przez uczniów, zarówno oceny z zachowania jak i średnie ocen. 

7. Ślubowanie Pocztu Sztandarowego odbywa się podczas  uroczystego przekazania 
sztandaru na zakończenie roku szkolnego. 
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§ 3 Zasady odwoływania pocztu sztandarowego 

1. Uczeń może być odwołany na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przedstawiciela 
Samorządu Uczniowskiego ze składu pocztu sztandarowego 
z powodu: 
a. niewłaściwego zachowania i postawy, które są sprzeczne z definicją wzorowej  
i bardzo dobrej oceny z zachowania opisanej w WSO, 
b. kilkukrotnej odmowy udziału w reprezentowaniu szkoły w uroczystościach bez 
uzasadnienia, 
c. widocznego regresu w postępach w nauce, 
d. złego stanu zdrowia, 

e. własnej pisemnej rezygnacji, czy pisemnej rezygnacji rodziców ( prawnych 
opiekunów). 
2. Odwołanie ucznia ze składu pocztu odbywa się podczas  najbliższego posiedzenia 
Rady Pedagogicznej od daty wpłynięcia pisemnej rezygnacji. Decyzja podejmowana jest 
przez głosowanie większością głosów. 

§ 4 Inne informacje dotyczące pocztu sztandarowego 

1. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą: 
a. chorąży ( sztandarowy)- jedna osoba, 
b. asysta- dwie osoby. 

2. Obsada pocztu sztandarowego występuje w stroju galowym 
a. uczeń: ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie. 
b. uczennice: białe bluzki z rękawem o tej samej długości min. 3/4 , tej samej długości 
ciemne spódnice, czarne obuwie na niskim obcasie z zakrytymi palcami, rajstopy w 
jasnym kolorze, uczesanie: włosy długie – estetycznie spięte.  

(spódnica i bluzki „firmowe” oraz koszule dla chorążych) 

3. Insygniami pocztu sztandarowego są: 

• * biało‐czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem 
białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

• * białe rękawiczki. 

(szarfy -6, rękawiczki - 6) 

4. Przez prawe ramię przewieszona jest biało - czerwona szarfa, zwrócona kolorem 
białym w stronę kołnierza, spięta na lewym biodrze. Poczet występuje w białych 
rękawiczkach. 

5. W przypadku złej pogody szarfy mogą zostać przewieszone przez wierzchnią 
pelerynę. 

5. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od przekazania 
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w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

6. W uzasadnionych przypadkach do pocztu powołuje się skład uzupełniający 
w trakcie trwania roku szkolnego. 

7. Ceremoniał przekazania i ślubowania nowo powołanego pocztu sztandarowego 
odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

8. Sztandar uświetnia takie uroczystości jak: 
a. rozpoczęcie roku szkolnego, 
b. ślubowanie klas pierwszych, 
c. Święto  Patrona  Szkoły, 
d. uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja, Święto Niepodległości, 
e. zakończenie roku szkolnego, 
f. inne uroczystości wymagające obecności pocztu. 

9. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 
lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar ozdobiony jest kirem. Na sztandarze 
wstążkę kiru przewiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej 
strony do prawej. 

10. Z regulaminem zapoznają się kandydaci do pocztu i ich rodzice. Podpisem 
regulaminu wyrażają zgodę na akceptację zawartych w nim punktów. 
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12. Postawy i chwyty sztandarem: 

Postawy Opis chwytu 

Zasadnicza 

Sztandarowy trzyma sztandar postawiony na trzewiku drzewca 

przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce 

przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa. Łokieć prawej ręki 

lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż 

ciała. 

Asysta (przyboczni) w postawie zasadniczej „na baczność”. 

Spocznij 

Sztandar trzymany jest przy prawej nodze jak w postawie 

zasadniczej. Chorąży i asysta w postawie „Spocznij” 

Asysta (przyboczni) w postawie „spocznij”. 

  

Na ramię 

  

  

Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe 

ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni do ziemi. Płat sztandaru 

musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni. 

Na komendę „Do nogi” sztandarowy przenosi sztandar prawą 

ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. 

Prezentuj 

Z postawy „Zasadniczej” chorąży (sztandarowy) 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 

prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca. 

Asysta (przyboczni) w postawie zasadniczej „na baczność”. 

  

Salutowanie w miejscu 

Wykonuje się z postawy „Prezentuj”. Chorąży(sztandarowy) 

robi zwrot w prawo w skos z jednoczesnym wysunięciem lewej 

nogi w przód na odległość jednej stopy(30 cm) i pochyla 

sztandar rekami w przód pod kątem 45 stopni. Po zakończeniu 

np. hymnu, przechodzi do postawy „Prezentuj” i „Spocznij”. 

Asysta (przyboczni) w postawie zasadniczej „na baczność”. 

„Marsz”, „Odmarsz” 
Na komendę „marsz” lub „odmarsz” poczet występuje zawsze 

lewą nogą.  
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13. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru: 

a)      wprowadzenie sztandaru 

  

L.p. Komendy Opis sytuacyjny zachowania 

się uczestników po komendzie 

Poczet 

sztandarowy 

sztandar 

1. proszę o powstanie Uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 

przygotowanie 

do wyjścia 

postawa  „na ramię” 

2. "baczność" 

wprowadzić sztandar   

Uczestnicy w postawie 

 "zasadniczej" 

- wprowadzenie   

sztandaru 

- zatrzymanie na 

ustalonym 

miejscu 

- w postawie "na ramię  

w marszu" 

- postawa "prezentuj" 

3. "do hymnu" jak wyżej postawa  

”zasadnicza” 

postawa "salutowanie  

w miejscu" 

4. „po hymnie” uczestnicy w postawie  

"spocznij" 

spocznij - postawa "prezentuj" 

- postawa "spocznij" 

5. można usiąść uczestnicy siadają spocznij postawa "spocznij" 

  

b)      wyprowadzenie sztandaru 

  

1. proszę o powstanie uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 

spocznij postawa "spocznij" 

2. "baczność" 

wyprowadzić sztandar  

uczestnicy w postawie  

”zasadniczej „ 

-postawa  

„zasadnicza” 

- wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa "zasadnicza" 

postawa "na ramię  

w marszu" 

3. „spocznij” uczestnicy siadają     
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c. Ceremoniał przekazania sztandaru. 

 Przekazanie sztandaru odbywa się na początku uroczystego zakończenia roku szkolnego po 

hymnie. 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

Poczet 

sztandarowy 

Sztandar 

1. proszę wstać uczestnicy wstają postawa  

"spocznij" 

postawa "spocznij" 

2. poczet sztandarowy oraz 

nowy skład pocztu do 

przekazania sztandaru- 

wystąp 

uczestnicy postawa 

"zasadnicza"  

zmiana 

dotychczasowego 

pocztu oraz nowy skład 

pocztu występuje i 

ustawia się obok pocztu 

głównego oraz z przodu 

sztandaru 

postawa  

"zasadnicza" 

-postawa "zasadnicza" 

postawa "prezentuj" 

3. "baczność"-  

przekazać sztandar  

uczestnicy postawa  

”zasadnicza” 

postawa  

"zasadnicza" 

 

"Przekazujemy Wam 

sztandar szkoły-symbol 

patriotyzmu i tradycji, 

noście go z dumą  

i honorem" 

4. "baczność"-  

„do przyrzeczenia” 

Prowadzący czyta tekst 

roty ślubowania 

uczestnicy postawa  

”zasadnicza” 

postawa  

"prezentuj" 

Nowy poczet 

wraz z rezerwą 

powtarza za 

prowadzącym 

słowa 

przyrzeczenia 

 

Po złożeniu 

ślubowania 

chorąży klęka i 

całuje róg 

sztandaru 

Tekst roty ślubowania:  

Przyjmując sztandar szkoły 

podstawowej im. 

Powstańców Wielkopolskich 

w Strzałkowie przyrzekamy 

uroczyście:  

• nosić go dumnie  

i wysoko,  

• przestrzegać 

wpajanych w szkole 

zasad i ideałów,  

• szanować dobre imię 

naszej szkoły 

 i kultywować jej 

tradycje,  

• godnie reprezentować 

szkołę wobec 

społeczności.  

 



 7 

5. „baczność” 

 Do przekazania insygniów 

uczestnicy postawa 

"zasadnicza"  

 

Poczty stoją 

bokiem do 

społeczności i 

twarzą do 

siebie 

 

 

- dotychczasowa asysta 

przekazuje insygnia i wraca 

do szyku 

- chorąży podaje sztandar 

jednej z asysty, 

- przekazuje szarfę potem 

rękawiczki 

- następnie odbiera sztandar  

i przekazuje go nowemu 

chorążemu . 

- sztandar w postawie 

"spocznij" 

  

4. "baczność" ustępujący 

poczet odmaszerować 

"spocznij" 

uczestnicy w postawie 

"zasadniczej" 

nagradzają barwami 

ustępujący poczet, który 

przechodzi na 

wyznaczone miejsce 

postawa 

"zasadnicza" 

postawa 

"spocznij" 

postawa "prezentuj" 

postawa "spocznij" 

5. "baczność"-  

wyprowadzić sztandar  

postawa "zasadnicza" postawa 

"zasadnicza" 

wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa "zasadnicza" 

postawa "na ramię w marszu" 

6. „spocznij” uczestnicy siadają     

 (Przekazanie sztandaru Nowemu Pocztowi, a następnie ślubowanie absolwentów) 

d. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. Proszę wstać Uczestnicy wstają     

2. „baczność” sztandar 

wprowadzić 

Uczestnicy w postawie 

zasadniczej 

-wprowadzenie 

sztandaru, 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

-postawa "na ramię  

w marszu" 

-postawa zasadnicza  

3. "do ślubowania" Uczestnicy w postawie 

"zasadniczej" ślubujący 

podnoszą prawą rękę do 

ślubowania ( palce na 

wysokości oczu ) 

Postawa 

"zasadnicza" 

-postawa "prezentuj" 

-postaw "salutowanie  

w miejscu" 
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4. "po ślubowaniu" Uczestnicy "spocznij" 

ślubujący opuszczają 

rękę 

Postawa "spocznij" -postawa "prezentuj" 

-postawa "zasadnicza" 

5. "baczność"- 

wyprowadzić sztandar  

Uczestnicy postawa 

"zasadnicza" 

- postawa   

„zasadnicza” 

wyprowadzenie 

sztandaru 

- postawa "zasadnicza" 

- postawa "na ramię  

w marszu"  

6. spocznij Uczestnicy siadają     

 

 

e. Ceremoniał ślubowania absolwentów 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny 

zachowania się 

uczestników 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. Proszę wstać Uczestnicy wstają     

2. „baczność” sztandar 

wprowadzić 

Uczestnicy w postawie 

zasadniczej 

-wprowadzenie 

sztandaru, 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

-postawa "na ramię  

w marszu" 

-postawa zasadnicza  

3. "do ślubowania" Uczestnicy w postawie 

"zasadniczej" ślubujący 

podnoszą prawą rękę do 

ślubowania ( palce na 

wysokości oczu ) 

Postawa 

"zasadnicza" 

-postawa "prezentuj" 

-postaw "salutowanie  

w miejscu" 

4. "po ślubowaniu" Uczestnicy "spocznij" 

ślubujący opuszczają 

rękę 

Postawa "spocznij" -postawa "prezentuj" 

-postawa "zasadnicza" 

5. "baczność"- 

wyprowadzić sztandar  

Uczestnicy postawa 

"zasadnicza" 

- postawa   

„zasadnicza” 

wyprowadzenie 

sztandaru 

- postawa "zasadnicza" 

- postawa "na ramię  

w marszu"  

6. spocznij Uczestnicy siadają     
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14.  Poczet sztandarowy na uroczystościach w kościele. 

 

Poczet sztandarowy wchodzi do kościoła i wychodzi po uroczystościach trzymając 

sztandar z przodu pod kątem 45 stopni. 

 

 Przed zajęciem uzgodnionego miejsca, dowódca pocztu(ów) wprowadza poczet(ty) do 

kościoła w kolumnie lub rzędem, w zależności od lokalnych warunków. Poczty  

o numeracji nieparzystej zajmują miejsca po prawej stronie prezbiterium, natomiast  

o numeracji parzystej po jego lewej stronie. Przy większej ilości pocztów i braku miejsca 

chorąży ze sztandarem staje na froncie, a przyboczni z tyłu poza sztandarem.  

- 3 - Jeżeli w uroczystości uczestniczy jeden poczet sztandarowy, wówczas zajmuje 

miejsce po prawej stronie prezbiterium i w zależności od okoliczności frontem lub w 

pozycji bocznej do ołtarza. Zaistnieć może sytuacja, że poczty sztandarowe mają 

wyznaczone miejsca za ołtarzem głównym, frontalnie do wiernych. W tym przypadku 

kolumna pocztów wchodząc do kościoła nawą główną zachowuje się identycznie jak 

przy ustawieniu pocztów przed ołtarzem. Na sygnał dzwonka poprzedzający wejście 

celebransa (celebransów) poczet(ty) przyjmuje(ją) postawę „baczność”, a chorąży(owie) 

salutuje(ją) sztandarem(ami). Po ucałowaniu ołtarza przez celebransa(ów) poczet(ty) 

powraca(ją) do pozycji „spocznij”. Przed Ewangelią, w momencie gdy wierni śpiewają 

„Alleluja” poczet(ty) przyjmuje(ją) pozycję „baczność”, a po słowach „Oto Słowo Pańskie 

- Chwała Tobie Chryste” - pozycję „spocznij”. Przed Podniesieniem po słowach „...ciałem  

i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa” poczet(ty) przyjmuje(ją) pozycję „baczność”,  

a po opuszczeniu kielicha „spocznij”. Przed Komunią świętą po trzecim powtórzeniu 

słów „Baranku Boży ...” poczet(ty) przyjmuje(ją) pozycje „baczność”, a po słowach „Panie 

nie jestem godzien ...” pozycję „spocznij”. Przed błogosławieństwem po słowach „A teraz 

udzielę błogosławieństwa” poczet(ty) przyjmuje(ją) pozycję „baczność”, a po słowach 

„Idźcie ofiara spełniona” poczet(ty) powraca(ją) do pozycji „spocznij”. Jeśli po Mszy 

Świętej jest odgrywany lub śpiewany hymn „Boże coś Polskę” wówczas poczet(ty) 

sztandarowy(we) przyjmuje(ją) postawę „baczność”, a chorąży(owie) oddaje(ją) salut 

sztandarem(ami) po czym przyjmuje pozycję „spocznij”. W dalszej kolejności następują 

wyprowadzenia sztandarów ze świątyni. Wszystkie komendy wydawane są przez 

dowódcę pocztu(ów) przyciszonym głosem. Gdy w uroczystości bierze udział jednostka 
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wojskowa, wówczas poczty sztandarowe wykonują komendy jej dowódcy. 

Prezentowanie pocztów sztandarowych Bardzo często zdarza się, że na początku lub na 

koniec uroczystości celebrans względnie organizator witając lub dziękując pocztom za 

ich udział wymienia (prezentuje) poszczególne poczty. W takim przypadku chorąży 

wymienionego sztandaru ma obowiązek przyjąć postawę „prezentuj”, a asysta przyjmuje 

postawę zasadniczą. 

 

 

15. Przechowywanie sztandaru 

 

 Zaleca się aby sztandar przechowywany był pod zamknięciem, najlepiej w gablocie 

za szkłem, zawieszonej na czołowej ścianie lokalu. Do transportu sztandaru winien być 

przygotowany odpowiedni pokrowiec. Zwinięty na drzewcu płat sztandaru należy 

włożyć do futerału, który powinien być sporządzony z materiału nieprzemakalnego. 

Futerał (pokrowiec) służy jedynie do transportu. Nie należy przechowywać sztandaru  

w futerale, ponieważ powoduje to jego szybkie zniszczenie. Zawilgocony sztandar 

powinien być jak najszybciej przesuszony w formie wiszącej. 

Insygnia przechowuje się w zamkniętej szafie. 
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Tekst roty ślubowania:  

Przyjmując sztandar szkoły podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie 

przyrzekamy uroczyście:  

• nosić go dumnie i wysoko,  

• przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów,  

• szanować dobre imię naszej szkoły) i kultywować jej tradycje,  

• godnie reprezentować szkołę wobec społeczności.  

 

 

ROTA ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH 

Uroczyście przyrzekamy na sztandar - symbol tradycji i chluby naszej szkoły, że uczynimy 

wszystko, aby być godnym miana ucznia tej szkoły.  

Ślubuję uroczyście:  

• zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności,  

• dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły,  

• krzewić ideały dobra, piękna i sprawiedliwości,  

• darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły,  

• przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego  

• nie zawieść pokładanych w nas nadziei.  

 

Ślubowanie absolwentów 
Opuszczając Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie  

 

Opuszczając Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie 

 

dziękujemy nauczycielom i wszystkim wychowawcom 

za trud włożony w nasze  wychowanie i wykształcenie. 

Przyrzekamy:  

-    godnie reprezentować imię szkoły, 

- pracować nad doskonaleniem swego charakteru, 

- dążyć do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, 

- w swoim postępowaniu mieć zawsze na uwadze dobro ogółu. 

Przyrzekamy,  

że nauka, której podstawy zdobyliśmy w tej szkole,  

będzie służyła dobru naszej ojczyzny. 

 


