PROCEDURY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA POCZTU
SZTANDAROWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 83
im. Jana Kasprowicza.
I. Zasady ogólne.
1. Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny 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 na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.
4. Do pocztu sztandarowego – najbardziej honorowej funkcji w szkole, typuje się uczniów,
spośród przyszłych klas szóstych, o nienagannej postawie i wyróżniających wynikach
w nauce. W przypadku powoływania dodatkowego członka Pocztu Sztandarowego, wyboru
dokonuje się spośród uczniów klas VI.
6. Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą obsadę pocztu
razie jej nieobecności.
7.
Obsada
pocztu
sztandarowego
występuje
w
stroju
galowym.
Uczeń (chorąży) – ciemny garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie.
Uczennice (asysta) - białe bluzki z rękawem o długości min. 3/4, ciemne spódnice jednakowej
długości, czarne obuwie. Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz
budynku, w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.
Przez prawe ramię przewieszona jest biało - czerwona szarfa, zwrócona kolorem białym
w stronę kołnierza, spięta na lewym biodrze. Poczet występuje w białych rękawiczkach.
8. Kadencja Pocztu Sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania sztandaru
w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego.
9. Po zakończeniu kadencji uczniom wręcza się pamiątkowe dyplomy.
10. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie, którzy okazali się niegodni pełnionej funkcji
mogą być odwołani ze składu Pocztu Sztandarowego. W takiej sytuacji dokonuje się wyboru
uzupełniającego.
11. W sytuacjach gdy podczas uroczystości nie może uczestniczyć skład osobowy Pocztu,
dopuszcza się jednorazowe powołanie dodatkowego członka.
12. Uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru: - rozpoczęcie roku szkolnego
- ślubowanie klas pierwszych - Święto Szkoły - rocznicowe - zakończenie roku szkolnego.
13. Uroczystości odbywające się z udziałem sztandaru poza terenem szkoły: - uroczystości
rocznicowe organizowane przez administrację samorządową i państwową - uroczystości
religijne: msza święta, uroczystości pogrzebowe - inne wymagające godnego uczczenia
14. Gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono
żałobę narodową, sztandar ozdabia się czarnym kirem. Sposób udekorowania sztandaru
kirem: na sztandarze wstążkę kiru przewiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od
lewej górnej strony do prawej.

II. Zasady powoływania kandydatów.
1. Kandydatury przedstawiają i zatwierdzają wychowawcy klas V, w II semestrze roku
szkolnego, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. W przypadku
powoływania dodatkowego członka Pocztu Sztandarowego w trakcie roku szkolnego, Jego
kandydaturę także zatwierdza wychowawca klasy.
2. Po zapoznaniu się z kandydaturami każdy nauczyciel ma prawo zgłosić zastrzeżenia
lub pytania dotyczące kandydatów.
3. Kandydatem może być uczeń ze średnią ocen minimum 4,5 i co najmniej bardzo dobrym
zachowaniem, nie posiadający żadnych trudności w nauce, nie sprawiający żadnych
problemów wychowawczych.
4. Uczniowie wybierani są przez członków rady pedagogicznej w drodze głosowania.

III. Zasady odwoływania pocztu sztandarowego.
1. Uczeń może być odwołany ze składu pocztu sztandarowego z powodu: złego stanu zdrowia,
niewłaściwego zachowania i postawy (m.in. parokrotna odmowa udziału w reprezentowaniu
szkoły w uroczystościach), widocznego regresu w postępach w nauce, 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 może dojść do odwołania członka
pocztu sztandarowego i powołanie następnego. W innym przypadku decyzję podejmuje opiekun
Pocztu Sztandarowego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Wychowawcą klasy.

IV. Chwyty sztandaru.
W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące postawy
i chwyty, które chorąży musi znać:

„zasadnicza”

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

Po komendach: "poczet
stój" (po marszu). Po
komendzie: "baczność"
(podawanej przez
prowadzącego
uroczystość).

„spocznij”

Sztandar trzymany przy prawej
nodze jak w postawie
„zasadniczej”. Chorąży i asysta w
postawie „spocznij” – ciężar ciała
przenoszą na prawą nogę przy
jednoczesnym wysunięciu pięty
lewej stopy na wysokość środka

Po komendzie: "spocznij"
(podawanej przez
chorążego po
zatrzymaniu pocztu)
następuje tu
automatycznie
wyrównanie linii i

„na ramię”

prawej przy jednoczesnym skręcie odległości. Po
lewej o 45 stopni w lewą stronę
komendach: "po
ślubowaniu",
"po hymnie".
Chorąży kładzie drzewce prawą
Automatycznie po
ręką (pomaga lewą) na prawe
komendzie "sztandar
ramię i trzyma je pod kątem 45
wprowadzić" lub "poczet
stopni. Płat sztandaru musi być
sztandarowy - wystąp"
oddalony od barku przynajmniej
na szerokość dłoni.

V. Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego wraz z uroczystym
przekazaniem sztandaru.
1. Ceremoniał ślubowania i przekazania sztandaru odbywa się na początku uroczystości
zakończenia roku szkolnego.
2. Przed wprowadzeniem sztandaru odczytuje się: - nazwiska ustępującego pocztu - nazwiska
nowo wybranych członków pocztu sztandarowego. Najpierw występuje poczet sztandarowy
ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos
dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:
Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana
Kasprowicza we Wrocławiu. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą Szkołę.
Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje
obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana
Kasprowicza we Wrocławiu.
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia (tj. szarfy i rękawiczki).
Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru,
po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu
sztandarowego: rękawiczki, szarfy.
Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych na sali
uczniów.
Procedury zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły – Panią Ewę Nadzieję

