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§1
Poczet sztandarowy w szkole

Sztandar uczestniczy w najwaźniejszych uroczystościach szkolnych, pozaszkolnych na
zaproszenie innych szkół. i instlucji olaz w uroczystościach państwowych i regionalnych. W
przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy została
ogłoszona żałoba narodowa, sztandar powinien być ozdobiony azarnym kirem.

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagaj ą zachowania powagi, a przechowywanie. transpoń i
przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania,

Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej oszklonej gablocie.

Sztandarem opiekuje się poczet 3 - osobowy poczet sztandarowy wybrany spośród
zaproponowanych przęz radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu zostaje
wybrany skład,,rezerwowy".

Poczet sztandarowy powinien być wy,typowany z uczniow v,lyróżntających się w nauce o
nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: ż chorążych
(sztandarowych) i 4 przybocznych (asystuj ących).

Zasady odwoływania pocztu sztandarowego: Uczeń
sztandarowego z powodu:

- złego stanu zdrowia.

możę. byó odwołany ze składu pocztu

- niewłaściwego zachowania, postawy bądź ubioru podczas reprezentowania szkoły w
uroczystościach

- widocznego regresu w postępach w nauce.

6. Kadencja uczestnika pocztu sźandarowego trwa do czasu ukończenia szkoły pIzez ucznla
wchodzącego w skład pocztu, wówczas ptzekazuje on swoją rolę kolejnej osobie. Pozostali
uczniowie wchodzący w skład pocztu, którzy kontynuują naukę- pozostają na stanowiskach do
czasu kiedy sami ukończą szkołę,
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§2

Ubiór Członków pocztu sztandarowego

1. Choręy i asysta powinni byó ubrani w szkolny mundurek oraz ciemne półbuty (spodnie/spódnica,
bi ała ko szula, marynarka, I<r aw atl ap aszka).

2. Gdy uroczystości z udziałempocztu odbywają się na zewnątrz budynku, w trudnych warunkach
po go dowych, dopuszczalne j e st odzienie wierzchnię (płaszcz)

Insygnia pocztu sztandarowego:

3. biało-czerwone szarfy przewieszone przez'prawe ramię, zwrócone kolorem biaĘm w stronę kołnierza,
spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki.
4. Insygnia pocźu sźandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw organizacyjnych
pocźu zajmuje się wicedyrektor szkoĘ.
5. Szkoła posiada własny hymn. Znajomośó słów to jeden z ważnych obowiązków uczniowskich. Podczas
wykonyłvania hymnu szkoły uczniowie zachowują 9ię podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.

§3

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości

l. Osoba prowadząca uroczystośó podaje komendę:

,,Baczność"- ,,Poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić". ..l

2. Poczet sźandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iśó

..gęsiego", przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sźandar
naleĘ pochylić pod kątem 45o do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do

zgromadzonych i podnosi sźandar do pionu. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:

3. ,,Do hymnu państwowego "- uczniowie odśpiewują hymn państwowy,,,|Vlazurek Dąbrowskiego". W trakcie

hymnu sźandar jest pochylony pod kątem 45". Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę :

,,Po hymnie" -vczestnicy uroc.zystości przyjmują postawę swobodną. l,,

Hymn pństwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeń
(itość zwrotek dowolna).

4. Podczas części oficjalnej uroczystości moze byó również odśpiewany hymn szkoĘ. Prowadzący podaje

komendę: 
..:: .

,,Do hymnu szkoły"

Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45o) prowadzący podaje komendę:

,, Po hymnie " - uczestrticy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

5. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: ,,Poc.zet sztandarowy sztandar

szkoły wyprowadzić".
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Zachowanie rŃodzieżv i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzaniapocńu do sali. Po
części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru rozpoczyna się częśó artystycznauroczystości.

§4
Ślubowanie klasy pierwszej

Uroczystośc przygotowywana jest przez Dyrekcję Szkoły. Uczniowie występują mundurkach szkolnych.
Podczas ślubowania uczniowie klasy pierwszej stoją na baczność. Sztandar skierowany jest w stronę
ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu
powtarzĄą tekst roty ślubowania czy,tanej przęz prowadzącęgo uroczystośó:

.,My, uczniowie klas pierwszych
I.)gólnokształcqcego Liceum Akademickiego imienia Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach
Slubujemy.
. godnie reprezentować naszq szkołę
. dbać o jej dobre imię
. być wiernymi tradycji naszego lłaju
. rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiqzki ucznia
. przeciwstawiać się niesprawiedliwości i nietolerancji
. bronić wartości ogólnoludzkichPo złożeniu przysięgi następuje pasowanie naucznia.

§5
przekazanie sztandaru

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem, odbywa się w czasie uroczystego zakończęnia roku
szkolnego w bezpośredniej obecności Dyrektora szkoły. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze
sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorĘy
pocztu sztandarowego. który mówi:

,, Przekazujemy wam szlandar symbol I Ogótnoksztalcqcego Liceum Akademickiego im. Janiny
Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszq szkołę".

Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

,,PrĘmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiqzki i być
godnymi reprezentantami I Ogólnokształcqcego Liceum Akrldemickiego im. Janiny Kossakowskiej-
Dębickiej w Kielcach.
Po tych słowach dotychczasowa asysta ptzekazĄe insygnia. ChorĘy salutuje sźandarem, nowy chorĘy
przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następĄe przekazanie sztandaru, następnie
pozostałych oznak pocztu sżandarowego: rękawiczęk i szarf. Po przekazanlu sźandaru stary skład
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pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych uczniów w sali.
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