
PROCEDURY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA  

POCZTU SZTANDAROWEGO 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. A. FIEDLERA W DĘBNIE 

 

Procedury: 

- są opisem powoływania i odwoływania pocztu sztandarowego oraz przeprowadzania uroczystości                        

z udziałem sztandaru szkolnego, 

- są pomocne w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych, 

- stanowią integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez 

szkolnych. 

 

 §1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Dla społeczności szkolnej sztandar jest symbolem Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła 

i jej najbliższe środowisko. 

2. Uroczystości z udziałem sztandaru, jego przechowywanie, transport i przygotowanie do prezentacji 

wymagają zachowania powagi i poszanowania. 

3. Sztandar jest przechowywany w Szkolnej Izbie Pamięci. 

4. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w sekretariacie. 

5. Skład pocztu sztandarowego stanowią: 

a) chorąży (sztandarowy) – uczeń, 

b) asysta sztandaru – dwie uczennice. 

6. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania sztandaru w dniu 

uroczystego zakończenia roku szkolnego). 

7. Ślubowanie nowo wybranych pocztów sztandarowych odbywa się podczas uroczystego zakończenia 

roku szkolnego. 

8. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie, którzy okazali się niegodni pełnionej funkcji mogą być 

odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takiej sytuacji dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

9. Po zakończeniu kadencji za wzorowe pełnienie funkcji uczniowie otrzymują nagrody książkowe oraz 

dokonuje się im wpisu na świadectwo szkolne. 

10. Opiekuna szkolnego pocztu sztandarowego wybiera dyrektor szkoły. 



§2 

Zasady powoływania uczniów do pocztów sztandarowych 

 

1. Wychowawcy klas siódmych wybierają spośród uczniów swojej klasy kandydatów do pocztu 

sztandarowego i zgłaszają propozycje do lidera zespołu wychowawczego klas siódmych. 

2. Do pocztu sztandarowego – najbardziej honorowej funkcji w szkole, typuje się uczniów                                      

o nienagannej postawie i wyróżniających wynikach w nauce oraz uzyskujących co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania. 

3. Wychowawca klasy informuje kandydata i jego rodziców o obowiązkach wynikających z pełnienia 

funkcji członka pocztu sztandarowego. 

4. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, wychowawca może zgłosić ucznia, który 

nie spełnia któregoś z kryteriów, o których mowa w punkcie 2. 

5. Kandydatury uczniów zgłaszane są do 20 kwietnia każdego roku. 

6. Powołanie ucznia do pocztu sztandarowego odbywa się za jego zgodą, po zapoznaniu go z procedurą 

powoływania pocztu sztandarowego. 

7. Członkowie pocztu sztandarowego wybierani są w drodze głosowania przez radę pedagogiczną, 

która stara się, aby zaszczytu reprezentowania szkoły dostąpili uczniowie godni zaufania. 

8. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców, którzy wyrażają na to 

pisemną zgodę (załącznik). 

9. Powołuje się drugi rezerwowy skład pocztu, który może zastąpić stałą obsadę pocztu w razie jej 

nieobecności. 

 

§3 

Zasady odwoływania pocztu sztandarowego 

 

1. Uczeń może być odwołany za składu pocztu sztandarowego z powodu: 

a) złego stanu zdrowia, 

b) niewłaściwego zachowania i postawy (m. in. kilkukrotnej odmowy udziału reprezentowania 

szkoły), 

c) widocznego regresu w postępach w nauce, 

d) własnej rezygnacji. 

2. Zastrzeżenia dotyczące zachowania i postawy uczniów może zgłosić każdy pracownik szkoły                 

do wychowawcy, a ten do opiekuna pocztu sztandarowego. W związku z zastrzeżeniami może 

zostać zwołane posiedzenie rady pedagogicznej, na którym dokona się odwołania członka pocztu 

sztandarowego i powoła się następnego. 



§4 

Strój pocztu sztandarowego 

 

1. Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego występują w strojach galowych: 

a) chorąży – ciemny garnitur, biała koszula, krawat, ciemne obuwie, 

b) asysta – białe bluzki, ciemne spódnice równej długości, ciemne obuwie, 

c) gdy uroczystości odbywają się na zewnątrz budynku, w trudnych warunkach 

pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. 

2. Insygnia pocztu sztandarowego: 

a) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym              

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

b) białe rękawiczki. 

3. Gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych, lub ogłoszono żałobę 

narodową, sztandar ozdabia się czarnym kirem. Na sztandarze wstążkę kiru przewiesza się                  

w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. 

 

§5 

Uroczystości odbywające się z udziałem sztandaru szkoły 

 

1. Uroczystości szkolne: 

a) rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

c) uroczystości rocznicowe, 

d) zakończenie roku szkolnego. 

2. Uroczystości odbywające się poza terenem szkoły: 

a) uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową i państwową, 

b) uroczystości religijne: msza święta, uroczystości pogrzebowe, 

c) inne uroczystości wymagające godnego uczczenia. 

 

 

 



Zgoda rodziców 

                                                                                                    …………………………………………… 

                                                                                                    …………………………………………… 

                                                                                                             imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

      Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka        ………………………………………………. 

w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych podczas których będzie reprezentowało Szkołę Podstawową 

nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie w poczcie sztandarowym. Swoją zgodę wyrażam na cały rok szkolny 

2019/2020. 

   Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki, a domem. 

 

……………………                                                                            ………………………………….. 

               data                                                                                                                                                        podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 


