CEREMONIAŁ SZKOLNY
Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU
W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE

Ceremoniał szkolny Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1
im 70 Pułku Piechoty w Pleszewie jest opisem uroczystości
z udziałem sztandaru. Należą do nich ślubowania, obchody świąt
państwowych oraz uroczystości środowiskowe. Ceremoniał jest
ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego.
Nawiązuje on bowiem 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.
Sztandar, na którym widnieje nazwa szkoły i jej imię, uczy
godnej postawy i zobowiązuje do przejmowania zasad postępowania
Patrona Szkoły – 70 Pułku Piechoty.
I Opis sztandaru
Sztandar o wymiarach 90x90 cm wykonany jest z wełnianego
rypsu przymocowanego do drzewca. Drzewce sztandaru o średnicy
4,5 cm i długości 250 cm są wykonane z drewna toczonego. Sztandar
obszyty jest złotymi frędzlami o długości 6 cm.
Awers sztandaru oparty jest na planie krzyża maltańskiego
w kolorze zieleni wojskowej na kremowym tle. W centralnym miejscu
widnieje oficerska odznaka pułkowa obwiedziona wieńcem
laurowym. Krąg wieńca dopełnia napis Szkoła Podstawowa nr 1
Gimnazjum nr 1. U podstawy wieńca znajduje się napis im. 70 Pułku
Piechoty w Pleszewie. W rogach umieszczone są cztery symbole: herb
ziemi wielkopolskiej, herb miasta Pleszewa, logo szkoły oraz Krzyż
Walecznych z 1939 roku.
Rewers sztandaru oparty jest na planie krzyża maltańskiego
w barwach narodowych. W centralnym miejscu umieszczone zostało
godło państwowe obwiedzione wieńcem laurowym w kolorze złotym.
Krąg wieńca dopełnia napis: Przeszłość nauką dla przyszłości,
Pleszew 2010 oraz w układzie pionowym hasło Honor Ojczyzna.
Wszystkie napisy na sztandarze wyhaftowane zostały złotą jedwabną
nicią.

II Honorowe gwoździe sztandarowe
Gwoździe sztandarowe w postaci tarczy herbowej o wys. 3,5 cm
wykonane są z mosiądzu, niklowane z grawerowanym ręcznie
imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy, instytucji, itp. Umieszczone
są na ozdobnej desce, która przechowywana jest w gablocie wraz
ze sztandarem.
III Poczet sztandarowy
1. W Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie powołane
będą corocznie trzy poczty sztandarowe
a. poczet Szkoły Podstawowej nr 1 im. 70 Pułku Piechoty
w składzie: chorąży (sztandarowy) oraz dwuosobowa
żeńska asysta,
b. dwa poczty Gimnazjum nr 1 im. 70 Pułku Piechoty
w składzie jak wyżej.
2. Ponieważ uczestnictwo w poczcie sztandarowym to
najbardziej honorowa funkcja w szkole, dlatego w jego
składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie,
godni takiego szacunku. Kandydatury składu pocztu
sztandarowego oraz składu zastępczego są przedstawione
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i przez nią
zatwierdzone.
3. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się
rodziców specjalnym listem okolicznościowym.
4. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok. Uroczyste
przekazanie sztandaru odbywać się będzie w dniu
zakończenia roku szkolnego.
5. Po zakończeniu kadencji uczniom wręczane są pamiątkowe
dyplomy, a ich nazwiska wpisuje się do kroniki szkolnej.
6. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze
składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje
się wyboru uzupełniającego.
7. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.
a. uczniów obowiązuje garnitur lub ciemne spodnie, biała
koszula, czarne obuwie,
b. uczennice ubrane są w białe bluzki i ciemne spódnice tej
samej długości oraz czarne obuwie.

IV Insygnia pocztu sztandarowego
Chorąży i asysta noszą biało czerwone szarfy przewieszone
przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza,
spięte na lewym biodrze. Na rekach mają białe rękawiczki
V Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły
Sztandar szkoły uczestniczy w następujących uroczystościach:
a. rozpoczęcie roku szkolnego,
b. ślubowanie klas pierwszych,
c. obchody święta patrona szkoły,
d. uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto
Niepodległości,
e. zakończenie
roku szkolnego oraz pożegnanie
absolwentów szkoły.
VI Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły
Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach:
a. świeckich
organizowanych
przez
administrację
samorządową i państwową np. rocznicowych,
patriotycznych,
b. religijnych:
mszach
świętych,
uroczystościach
pogrzebowych i innych.
VII Uwagi końcowe
1. Dla społeczności szkolnej sztandar jest symbolem Polski –
Narodu – Małej Ojczyzny.
2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania
powagi i poszanowania w trakcie jego prezentacji.
3. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru
do prezentacji wymagają właściwych postaw jego
poszanowania.
4. Sztandar i insygnia pocztu sztandarowego są przechowywane
na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.
Rangę sztandaru podniesie ceremonia jego poświęcenia, dzięki
czemu ma ona wymiar nie tylko świecki, ale również religijny.
Niezwykły honor i zaszczyt takiego szacunku.

