CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY
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Wstęp
Ceremoniał

wewnątrzszkolny

opisuje

symbole

Szkoły

Podstawowej

nr

37

w Katowicach oraz określa uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji
sztandaru.
Przedstawia wykaz stałych uroczystości szkolnych i elementy tradycji szkoły. Jest
zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie
uroczystości szkolnych. Stanowi on integralną część tradycji i harmonogramu pracy
placówki.
Symbole Szkoły
1. Szkoła Podstawowa nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach
posiada:
a) Patrona – ks. Jana Twardowskiego ,
b) Godło,
c) Hymn
c) Sztandar, nadany w dniu 30 maja 2008 roku,
d) Ceremoniał wewnątrzszkolny.

Patron Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach posiada patrona – ks. Jana Twardowskiego
i jego imię nosi szkoła.

Godło Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach posiada godło.
Przedstawia ono drzewo wyrastające z księgi oplatane numerem szkoły

Hymn :
słowa: Anna Przybylak i Julia Wilkosz
muzyka: Hanna Fabijanowska
Witaj szkoło ukochana
Witaj ciepłem swym od rana
Jesteś dla nas pełna troski
Jak nasz Patron Jan Twardowski
1.Być dobrym dla innych ludzi
Szanować bliźniego swego
Pomoże znajomość wierszy
Księdza Jana Twardowskiego
Witaj szkoło ukochana
Witaj ciepłem swym od rana
Jesteś dla nas pełna troski
Jak nasz Patron Jan Twardowski
2.Ksiądz Jan patronem jest szkoły
my dumni jesteśmy z tego
By godnym być swego Patrona
Czytamy więc wiersze jego
Witaj szkoło ukochana

Witaj ciepłem swym od rana
Jesteś dla nas pełna troski
Jak nasz Patron Jan Twardowski.
3.I stale się będzie odnawiać
Idea w tych wierszach złożona
A każdy dla siebie odkryje
Przesłanie naszego Patrona
Być dobrym dla innych ludzi
Szanować bliźniego swego
Niech każdy dla siebie odkryje
Przesłanie Patrona naszego.

Sztandar Szkoły
1. Sztandar jest przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły w zamkniętej gablocie. W tym
samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
2. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie wyróżniający się
w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.
Skład pocztu sztandarowego:
•
•

chorąży: jeden uczeń,
asysta: dwie uczennice.
Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna SU (za zgodą wychowawcy,
nauczycieli i rodziców wybranych uczniów) do dyrektora szkoły.
Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej. Kadencja pocztu trwa jeden
rok – począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas
szóstych.
Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy, a ich nazwiska
zostają wpisane do kroniki szkoły.
Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.

3.

Insygnia pocztu sztandarowego to:
•

biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię,

zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
•

białe rękawiczki.

4. Sztandar bierze udział we wszystkich ważnych
uroczystościach szkolnych i świętach państwowych:
•
•
•
•

5.

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
ślubowanie klas pierwszych,
uroczystości rocznicowe,
uroczyste zakończenie roku szkolnego,
Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed

częścią artystyczną.
6. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37, uczestnicząc w
uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani odświętnie: chłopcy: białe
koszule, mundurek i ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki,mundurek i ciemne spódnice
(spodnie).
7. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz
opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach lokalnych.
Uroczystości z udziałem sztandaru
I. Przekazanie sztandaru.
1. Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku
szkolnego klas ósmych.
2. Wchodzi dotychczasowy poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie nowy skład
pocztu i ustawia się w następującym porządku : chorąży i jego zastępca z przodu
sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.
3. Jako pierwszy zabiera głos szóstoklasista - dotychczasowy chorąży pocztu
sztandarowego, który mówi:
Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej nr 37 im.
Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach. Opiekujcie się nim i godnie
reprezentujcie naszą szkołę.
4. Siódmoklasista – chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie
wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Naszej Szkoły.
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia i sztandar.
II. Pasowanie na ucznia.
1.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej.
Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na
środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na

wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarza
rotę przysięgi.
Rota przysięgi:
Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować.
Starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie – Polsce.
2. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez
pierwszoklasistów.
Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży
ołówek i mówi:
Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 37 im. Ks. Jana
Twardowskiego
III. Pożegnanie absolwentów.
1. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają
ślubowanie.
Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą
przewodniczący klas ósmych. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę
z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa
przysięgi.
2. Rota ślubowania absolwentów:
My , Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach
Tobie, Szkoło ślubujemy:
- wiernie strzec Twojego honoru;
- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię;
- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka SP nr 37 w Katowicach;
- swoje życie opierać na przesłaniach – Naszego Patrona – księdza Jana
Twardowskiego
- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w
dalszym swoim życiu;
- zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu
naszego kraju;
ŚLUBUJEMY.
IV. Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru.

1. Wprowadzenie sztandaru: Prowadzący Uroczystość:
Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność. Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej nr 37
im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach wprowadzić.
Do hymnu.
Spocznij.
Można usiąść.
Powitanie i zabranie głosu przez Dyrekcję Szkoły
2. Wyprowadzenie sztandaru:
Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Do hymnu szkoły. Poczet
sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić.
Spocznij. Proszę usiąść.
3. Część artystyczna uroczystości.

Stałe uroczystości szkolne
1. Do stałych uroczystości szkolnych należą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Rozpoczęcie roku szkolnego,
Dzień Edukacji Narodowej i wręczenie ,
Ślubowanie uczniów klas pierwszych,
Święto Niepodległości,
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
Urodziny Naszego Patrona
Zakończenie roku szkolnego.

2. Do stałych uroczystości klasowych należą:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzień Chłopca,
Andrzejki,
Mikołajki,
Spotkania wigilijne,
Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Kobiet,
Dzień Matki,
Dzień Dziecka,

3. W szkole obowiązuje kalendarz uroczystości, imprez i konkursów opracowywany na każdy
rok szkolny.
Elementy tradycji szkoły

Do tradycji szkoły należą:
•

Wybór „Przyjaciela Szkoły”,

•

Rywalizacja o tytuł „Najlepszego sportowca szkoły”

•

Wybór „Ambasadora Szkoły” i „Małego Ambasadora Szkoły”

Dekoracja budynku szkoły: flagami państwowymi i Unii Europejskiej
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
•
•

święta państwowe;
wyjątkowe sytuacje o wymiarze państwowym.

