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CEREMONIAŁ  I TRADYCJA SZKOLNA  

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. JURIJA GAGARINA W BYDGOSZCZY 

 

§1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 

paostwowych(Dz.U. z 2016r. poz. 625). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.). 

3. Ustawa z 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60 z późn. 

zm.). 

4. Statut Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 

 

§2 

Szkoła winna zapewnid każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowad go do 

wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem 

godności osobistej ucznia, celowym jest zdefiniowanie i określenie w szkole najważniejszych pojęd oraz zachowao 

uczniów tworzących ceremoniał szkolny. 

 

§3 

Pojęcie ceremoniału i symbole szkoły 

Ceremoniał szkolny Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy to opis sposobów przeprowadzania 

najważniejszych uroczystości z udziałem sztandaru szkoły (uroczystości wewnątrzszkolne, w tym również obejmujące 

ślubowanie uczniów; obchody świąt paostwowych; uroczystości  środowiskowe). Ceremoniał  to również zbiór zasad 

zachowania się młodzieży w trakcie powyższych uroczystości . Stanowi  on integralną częśd tradycji szkoły, jest 

ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego i wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego 

stosunku uczniów do symboli narodowych i Ojczyzny. 

 

§4 

1. Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy posiada sztandar, przedstawiony na zdjęciu: 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie prostokąta o wymiarach 100 cm x 130 cm. Przymocowany jest on 

do drzewca wykonanego z jasnego drewna toczonego, zakooczonego głowicą w formie srebrnego orła  

w koronie. Sztandar jest obszyty  taśmą i wykooczony srebrnymi frędzlami. 

3. Strona główna (awers) posiada tło w kolorze niebieskim, w centralnej części znajduje się wyszyty złotymi 

nidmi wieniec laurowy, u dołu którego umieszczono herb miasta Bydgoszczy. Wewnątrz wieoca jest 
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półkolisty,  srebrny napis Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, który okala dźwig jako symbol 

budownictwa. W rogach sztandaru wyhaftowane są atrybuty szkoły: książka, przybory geometryczne, kielnia 

i kaganek oświaty. Rewers sztandaru jest biało-czerwony, w jego centralnej na czerwonym tle znajduje się 

godło Rzeczpospolitej Polskiej - orzeł w koronie wykonany srebrnymi nidmi. 

4. Logo szkoły: 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5 

Sztandar szkoły i poczet sztandarowy 

1. Sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski i Narodu, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła  

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

a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw, będących 

wyrazem czci i szacunku. 

2. Sztandar jest przechowywany w szkole, w zamkniętej gablocie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Całością spraw organizacyjnych pocztu sztandarowego zajmuje się opiekun pocztu, wyznaczony przez 

dyrektora szkoły spośród nauczycieli. Jego zadaniem jest dbałośd o właściwą celebrację sztandaru i zgodny  

z ceremoniałem przebieg uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. 

4. Poczet sztandarowy w składzie: chorąży i asysta oraz skład rezerwowy wytypowany jest spośród uczniów 

szkoły wyróżniających się  bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorową postawą uczniowską. 

5. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez wychowawców klas i Samorząd 

Uczniowski na czerwcowym zebraniu Rady Pedagogicznej i przez nią zatwierdzane. 

6. Kadencja pocztu trwa 2 lata. 

7. Uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakooczenia roku szkolnego. 

8. Uczniowie, którzy pełnili w przeszłości zaszczytną funkcję członków pocztu sztandarowego, otrzymują 

pamiątkowe dyplomy podczas uroczystości „Pożegnania Absolwentów” . 

9. Członkowie pocztu sztandarowego mogą byd odwołani z funkcji decyzją Rady Pedagogicznej. 

10. Chorąży i asysta zobowiązani są występowad w strojach galowych, stosownie do sytuacji: uczeo (chorąży) – 

garnitur lub biała koszula i ciemne spodnie; uczennice (asysta) – białe bluzki i ciemne spódnice lub ciemne 

sukienki. 
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11. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone 

kolorem białym w stronę kołnierza i spięte na lewym biodrze oraz białe rękawiczki. 

12. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach na terenie szkoły: 

1) uroczystośd rozpoczęcia roku szkolnego (ślubowanie pierwszoklasistów); 

2) uroczystośd zakooczenia roku szkolnego;  

3) uroczystośd pożegnania absolwentów (ślubowanie absolwentów); 

4) pozostałe uroczystości zgodne z harmonogramem na bieżący rok szkolny; 

13. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach poza terenem szkoły: 

1) uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową i paostwową; 

2) uroczystości patriotyczne, w których bierze udział społecznośd szkoły lub jej delegacja; 

3) uroczystości religijne: msza św., uroczystości pogrzebowe i inne; 

4) uroczystości tzw. branżowe np. Dzieo Budowlanych. 

 

§6 

Ceremoniał podczas przykładowych uroczystości: 

1. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. 

Podczas wprowadzania sztandaru wszyscy obecni wstają. Poczet przechodzi przez kościół trzymając sztandar 

pod kątem 45°do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych 

wiernych, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu 

sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały 

czas w pozycji „bacznośd” lub „spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji 

„bacznośd” następuje w następujących sytuacjach:  

1) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego 

podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;  

2) podczas opuszczania trumny do grobu;  

3) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;  

4) podczas składania wieoców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; e) na każde polecenie opuszczenia 

sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę. 

2. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej lub uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych, sztandar 

powinien byd ozdobiony czarnym kirem. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego 

zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się 

możliwośd trzymania sztandaru na ramieniu, jednak podczas wchodzenia do kościoła, na salę lub plac 

uroczystości zawsze należy pochylid go do przodu. 

3. W czasie oficjalnych uroczystości szkolnych poczet sztandarowy wchodzi na komendy osoby prowadzącej 

uroczystośd: „bacznośd” , „poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzid”. Jeśli droga przemarszu jest 

wąska, poczet może iśd „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie 

przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylid pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po 

lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy 

może wchodzid przy dźwiękach trąbki lub werbli z odpowiednio dobraną melodią. Po wprowadzeniu 

sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „do hymnu paostwowego”- uczniowie odśpiewują hymn 

paostwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°.  Po 

odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę : „po hymnie” , „spocznij”, „proszę usiąśd”– uczestnicy 

uroczystości przyjmują postawę swobodną. Hymn paostwowy wykonywany jest na początku uroczystości, 

powinni go śpiewad wszyscy zgromadzeni. Na zakooczenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje 

komendę: „poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzid”. Zachowanie młodzieży i czynności pocztu są 

analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.  

4. Przekazanie opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakooczenia roku szkolnego. Sztandar 

zostaje przekazany przez poczet sztandarowy złożony z uczniów klas trzecich, uczniom klas pierwszych.  
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1) Na zakooczenie oficjalnej części uroczystości, prowadzący informuje zgromadzonych, że nastąpi przekazanie 

opieki nad sztandarem szkoły i prosi o wystąpienie uczniów, powołanych do nowego składu pocztu 

sztandarowego. Uczniowie ustawiają się bokiem do sztandaru i zgromadzonych uczestników uroczystości.  

2) Prowadzący wydaje komendy: „bacznośd”, „do ślubowania”. Uczniowie podnoszą prawe ręce do ślubowania 

i powtarzają za prowadzącym tekst przyrzeczenia:  

„Przyjmuję ten sztandar  i obiecuję dbad o niego, sumiennie wypełniad swoje obowiązki i byd godnym 

reprezentantem Zespołu Szkół Budowlanych”.  

3) Prowadzący wydaje komendy: „po ślubowaniu”,  „do przekazania sztandaru szkoły wystąp”. Dotychczasowy 

poczet podchodzi do swoich następców i następuje przekazanie sztandaru, szarf i rękawiczek. Po przekazaniu 

sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych uczniów. 

4) Prowadzący wydaje komendę „sztandar szkoły wyprowadzid”, a po wyjściu pocztu następną komendę 

„spocznij”.   

5. Ślubowanie uczniów klas pierwszych  

Ślubowanie odbywa się podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru 

szkoły, odśpiewaniu hymnu i wystąpieniu Dyrektora szkoły, prowadzący wydaje komendę: „Proszę wstad! 

Przedstawiciele klas pierwszych do ślubowania wystąp!”. Na środek wychodzi 9 uczniów, w tym 8 ustawia się 

w dwóch rzędach po 4 osoby, stając naprzeciwko siebie, bokiem do pocztu sztandarowego i zgromadzonych, 

a 1 uczeo podchodzi do mikrofonu i wydaje komendę „do ślubowania”. Chorąży przyjmuje postawę 

„prezentuj”, uczniowie podnoszą prawe ręce i powtarzają tekst przyrzeczenia odczytanego przez kolegę. Na 

komendę „po ślubowaniu” uczniowie zajmują swoje miejsca . 

6. Tekst ślubowania: Przyrzekam uroczyście, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim uczniom naszej szkoły, 

uczciwie spełniad obowiązki uczniowskie, przestrzegad postanowieo kodeksu uczniowskiego, szanowad 

własnośd szkolną, mienie społeczne oraz efekty pracy ludzkiej, usilnie kształtowad charakter: w wysokich 

wymaganiach od siebie, w koleżeoskości i uczciwości, w poszanowaniu godności drugiego człowieka,  

w rzetelnej pracy i nauce, w odwadze i samodzielności myślenia nie czynid nic, co mogłoby splamid dobre 

imię i tradycję Zespołu Szkół Budowlanych. Po ślubowaniu! 

7. Ślubowanie absolwentów 

Ślubowanie odbywa się podczas uroczystości „Pożegnania Absolwentów”. Po wprowadzeniu sztandaru 

szkoły, odśpiewaniu hymnu i wystąpieniu Dyrektora szkoły, prowadzący wydaje komendę: „Proszę wstad! 

Przedstawiciele absolwentów do ślubowania wystąp!”. Na środek wychodzi 9 uczniów, w tym 8 ustawia się 

w dwóch rzędach po 4 osoby, stając naprzeciwko siebie, bokiem do pocztu sztandarowego i zgromadzonych, 

a 1 uczeo podchodzi do mikrofonu i wydaje komendę „do ślubowania”. Chorąży przyjmuje postawę 

„prezentuj”, uczniowie podnoszą prawe ręce i powtarzają tekst przyrzeczenia odczytanego przez kolegę. Na 

komendę „po ślubowaniu” uczniowie zajmują swoje miejsca . 

8. Tekst ślubowania: My absolwenci Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy przyrzekamy uroczyście  zdobytą  

w szkole wiedzę i umiejętności pomnażad i rozwijad dla dobra naszej ojczyzny. Przyrzekamy rzetelnie 

wykonywad powierzone obowiązki, pamiętając, że miernikiem ludzkiej wartości jest uczciwośd, 

odpowiedzialnośd i umiłowanie prawdy. Przyrzekamy stawiad wysokie wymagania sobie i innym, otaczad 

szacunkiem symbole paostwowe i najlepsze tradycje narodu polskiego, nie szczędzid sił w ich obronie. 

Przyrzekamy rozwijad piękne cechy ludzkie: prawośd charakteru rzetelnośd i odwagę przekonao wrażliwośd 

społeczną szacunek i życzliwośd dla każdego .W swoim postępowaniu nigdy nie splamid honoru szkoły. 

 

§7 

Chwyty sztandaru i postawy: 

1. Postawa „zasadnicza” - Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. 

Drzewce przytrzymywane jest prawą ręką powyżej pasa, łokied prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa 

ręka opuszczona wzdłuż ciała. 
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2. Postawa „spocznij” - Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie zasadniczej. Chorąży  

i asysta w postawie spocznij. 

3. Postawa „na ramię” - Chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię  

i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku do ramienia). Płat sztandaru musi byd oddalony od barku 

przynajmniej na szerokośd dłoni. 

4. Postawa „prezentuj” - Z postawy zasadniczej chorąży podnosi sztandar prawą ręką do położenia pionowego 

przy prawym ramieniu (dłoo prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce 

sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną częśd drzewca.  

Postawa „salutowanie w miejscu”. 

5. Wykonuje się z postawy „prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej 

nogi w przód na odległośd jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi 

sztandar do postawy „prezentuj”. 

6. Postawa „salutowanie  w marszu” - Wykonuje się z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy 

salutowaniu w miejscu. Podczas komendy „na prawo patrz” – pochyla sztandar, „bacznośd” – bierze sztandar 

na ramię. 


