
Ceremoniał Wewnątrzszkolny  

w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Mikołaja Kopernika w Katowicach 

 

I. Definicja ceremoniału szkolnego 

Ceremoniał Wewnątrzszkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w  szkole  norm  

zachowania się w czasie uroczystości i stanowi integralną część tradycji  

i harmonogramu pracy  szkoły. Opisuje symbole szkoły oraz formy celebracji sztandaru.  

 

II.  Symbole szkoły 

 

1. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika  

w Katowicach posiada: 

a) Patrona Szkoły 

b) Sztandar 

c) Logo szkoły 

d) Kronikę szkoły 

2. Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym placówki używanym m.in. na pismach urzędowych, 

drukach reklamowych, na stronie internetowej szkoły. 

3. Hymn szkoły towarzyszy ważnym uroczystościom szkolnym i świętom państwowym.  

4. Treść hymnu: 

Hymn Szkoły 

 

Muzyka: Jean – Claude Hauptmann 

Słowa: Sonia Głuś 

 

Nasza nauka kluczem do mądrości 

Szaleństwo, zapał, oznaką młodości 

Przyjaźń i uśmiech dodają więcej siły 

Po to, by nasze marzenia się spełniły 

 

Nasza nauka kluczem do mądrości 

Szaleństwo, zapał, oznaką młodości 

 

Choć się buntujemy 

Sens w tym znajdujemy 

To pamiętamy, że warto jest 

Sercem się kierować 

Słabszego szanować 

Drugiemu okazać ciepły gest 

 

Niech nasza szkoła radość daje 

Mnie, Tobie, nam wszystkim 

Niech słońce zaświeci 

Rozjaśni drogę 

I niech nam będzie światłym wzorem 

Nasz patron zacny 

Mikołaj Kopernik 

Z nim sięgniemy gwiazd! 

 



5. Kronika szkolna przechowywana jest w bibliotece szkolnej. Kronikę prowadzi nauczyciel 

bibliotekarz opisując w niej ważne wydarzenia z życia szkoły. Kronika wystawiana jest podczas 

ważniejszych uroczystości w szkole. 

 

III. Sztandar szkoły 

 

1. Sztandar szkolny jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest nasza szkoła  

i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, 

odpowiedniego stroju, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, 

właściwych postaw oraz jego poszanowania.  

2. Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w godnym miejscu wraz z insygniami pocztu 

sztandarowego. 

 

3. Poczet sztandarowy 

 

1. Skład pocztu sztandarowego 

a) chorąży – jeden uczeń, 

b) asysta – dwie uczennice. 

 

2. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej zaszczytna funkcja w szkole, dlatego winni 

ją sprawować uczniowie wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce   

i wzorowym zachowaniem. 

3. Poczet wybierany jest przez Dyrektora szkoły i członków Rady Pedagogicznej spośród 

kandydatur uczniów klas przedostatnich (drugich w starym liceum i trzecich w nowym liceum) 

wytypowanych przez wychowawców klas oraz Radę Samorządu Uczniowskiego. 

4. Kadencja pocztu sztandarowego trwa rok, począwszy od ślubowania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. 

5. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W 

takim wypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego składu pocztu. 

6. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

a) biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię  i  wiązane  pod  lewym, kolorem białym do 

góry, 

b) białe rękawiczki. 

7. Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych 

i pozaszkolnych, zobowiązani są posiadać strój galowy. 

8. Dyrektor szkoły powołuje opiekuna pocztu sztandarowego spośród nauczycieli zatrudnionych w 

I LO im. Mikołaja Kopernika. 

 

4. Uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego szkoły 

1. Poczet sztandarowy uczestniczy w następujących uroczystościach na stałe wpisanych  

w harmonogram pracy szkoły: 

a) Inauguracja roku szkolnego 

b) Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

c) Święto Niepodległości 

d) Dzień Patrona Szkoły 

e) Pożegnanie absolwentów 

f) Święto Flagi 

g) Święto Konstytucji 3 Maja 

h) Zakończenie roku szkolnego 

 



2. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. W związku z tym bierze udział  

w uroczystościach poza szkołą: 

a) Święcie Odzyskania Niepodległości 

b) świętach i uroczystościach religijnych 

c) mszach świętych z okazji uroczystości rocznicowych 

d) na zaproszenie innych szkół i instytucji 

e) w innych ważnych uroczystościach 

 

3. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, 

organizowanych według kalendarza imprez. Zobowiązani są do podkreślenia uroczystym strojem 

świąt państwowych i szkolnych. Uroczysty strój szkolny ma barwy granatowo-białe lub czarno-

białe. 

 

5.  Opis zachowania pocztu i uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości 

 

1. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 

a) „zasadnicza” – na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji pionowej, 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, 

 

b) „prezentuj” – z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry 

wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta 

drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną 

część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej". Postawa przyjmowana jest tuż przed 

wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego, 

 

c) "salutowanie sztandarem" -chorąży trzyma sztandar przed sobą pod kątem około 45 stopni, 

sztandar znajduje się w tej postawie w momencie ślubowania, składania przyrzeczeń, w kościele 

w czasie Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa oraz odczytywania apelu poległych, 

czy salwy honorowej, 

 

d) „na ramię” - chorąży kładzie drzewce sztandaru na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w 

stosunku do ramienia, płat sztandaru winien być oddalony od barku ok. 200 mm, 

 

 

e) „spocznij” - sztandar   trzymany   przy   prawej   nodze  jak  w  postawie  „zasadniczej”, chorąży 

i asysta w postawie „spocznij”. 

 

2. Wprowadzenie sztandaru na uroczystość i wyprowadzenie 

Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę:  

 

„Baczność”, po której wszyscy obecni wstają i przyjmują postawę „zasadniczą”. 

 

„Poczet sztandarowy wprowadzić” - Poczet wchodzi do auli od strony tylnego wejścia  

i środkiem sali przechodzi na scenę. Podczas przemarszu dopuszcza się oparcie sztandaru na 

ramieniu. Chorąży ze sztandarem idzie w środku, a przed i za chorążym idzie  asysta. Poczet zajmuje 

miejsce na scenie, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.  

 

 



Po wprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje komendę : 

 

„Do  hymnu” - odśpiewany lub  odtworzony zostaje  hymn  państwowy.  W  trakcie  hymnu 

sztandar jest pochylony pod kątem 45 stopni.  

 

Po odśpiewaniu (wysłuchaniu) hymnu prowadzący podaje kolejną komendę:  

 

„Po hymnie” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.  

 

Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę:  

 

„Baczność” - wszyscy obecni wstają. 

 

„Poczet sztandarowy wyprowadzić” - poczet opuszcza aulę. 

 

3. 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  prawej  lub  po  lewej 

stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W czasie 

Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju 

i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji "Baczność" lub "Spocznij". 

 

Pochylenie sztandaru do przodu w pozycji "Baczność" następuje w sytuacjach:  

a) podczas  podniesienia Hostii, w czasie Przemienienia, przed Komunią Świętą oraz w trakcie  

trzykrotnego  podniesienia  Monstrancji  przy  wystawianiu  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. 

 

6. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem 

Ceremoniał  przekazania  opieki  nad  sztandarem  odbywa  się  w  czasie  uroczystego 

zakończenia  roku  szkolnego  klas  maturalnych. 

Po ceremonii wprowadzenia sztandaru zebrani na uroczystości zachowują postawę „zasadniczą”.  

Pada komenda:  

 

„Baczność - Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru –

wystąp” 

 Sztandar przyjmuje pozycję „zasadniczą” (jest uniesiony).  

Do pocztu sztandarowego podchodzą wybrani przedstawiciele klas młodszych, którzy mają 

przejąć sztandar i stają naprzeciw pocztu sztandarowego.  

 

„Baczność – przekazać sztandar” 

Asysta sztandaru zdejmuje biało-czerwone szarfy i zakładają nowej asyście. Osoby przejmujące 

sztandar mają już założone białe rękawiczki.  

Chorąży wręcza sztandar nowemu chorążemu (sztandar zachowuje pozycję „baczność”), a 

następnie zdejmuje swoją szarfę i zakłada ją trzymającemu sztandar.  

 

Ustępujący poczet dokonuje przekazania sztandaru słowami:  

„Przekazujemy Wam ten sztandar –symbol  I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. 

Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”.   



 

Nowy poczet sztandarowy przejmuje sztandar słowami:  

„Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje 

obowiązki i być godnymi reprezentantami naszej szkoły”. 

 Przedstawiciele ustępującego pocztu sztandarowego opuszczają zajmowane miejsce. Miejsce 

ustępującego pocztu sztandarowego zajmuje nowy poczet sztandarowy. Sztandar zachowuje 

pozycję „baczność”. 

Po przekazaniu sztandaru pada komenda: 

„Baczność” 

„Poczet sztandarowy odmaszerować” 

 

7. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych 

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie „zasadniczej”. Wszyscy uczniowie, 

nauczyciele  i  goście  stoją  na  baczność.  Przedstawiciele  klas  pierwszych  podchodzą  do 

sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na 

wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za 

Dyrektorem szkoły rotę ślubowania:  

Rota ślubowania: 

My uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach 

na sztandar, symbol najwyższych wartości ślubujemy: 

 

kochać Ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju 

ŚLUBUJEMY! 

Swoją nauką i postawą rozsławiać dobre imię szkoły 

ŚLUBUJEMY! 

Kierować się szacunkiem wobec nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły 

ŚLUBUJEMY! 

Być wiernym tradycjom szkoły 

ŚLUBUJEMY! 

Przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia, być uczciwym i odpowiedzialnym 

ŚLUBUJEMY! 

Rzetelnie realizować postanowienia Statutu Szkoły i Kodeksu ucznia 

ŚLUBUJEMY! 

Szanować mienie społeczne 

ŚLUBUJEMY! 

 

 


