Ceremoniał Szkoły Podstawowej im. K. Miarki w Pielgrzymowicach.
CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI
W PIELGRZYMOWICACH
Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem Sztandaru
Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizacji ślubowań, przyrzeczeń
i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz
harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem szkolnego
programu wychowawczego. Został opracowany dla Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki
w Pielgrzymowicach.
§ 1.
SZTANDAR SZKOLNY
1. Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu oraz Małej
Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości
z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport
i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W osobnej
gablocie znajdują się teksty:
- Roty Ślubowania Pierwszoklasistów (zał.1)
- Roty Przyrzeczenia Absolwentów Szkoły (zał.2)
- wzór logo szkoły
3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej
postawie i godni takiego zaszczytu.
4. Skład osobowy pocztu sztandarowego: chorąży - uczeń klasy programowo
najwyższej; asysta - dwie uczennice klasy programowo najwyższej
5. W skład pocztu zastępczego wchodzą uczniowie klasy programowo niższej o rok.
6. Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klas na czerwcowej
Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. Kadencja pocztu trwa jeden rok
Opiekun Sztandaru Szkoły oraz wychowawcy klas zostają opiekunami Ceremoniału
szkolnego i dbają o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg
uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami. O wyborze uczniów do pocztu
sztandarowego są powiadomieni rodzice lub opiekunowie specjalnym
okolicznościowym listem. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do
kroniki szkoły oraz publicznie są im wręczone pamiątkowe nagrody.
7. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.
8. Insygnia pocztu sztandarowego:
- biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym
kolorem białym do góry,
- białe rękawiczki.
9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.
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§ 2.
UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH NA TERENIE SZKOŁY.
Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:
1. Uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
2. Ceremonii ślubowania klas pierwszych w Dniu Edukacji Narodowej
3. Uroczystości Dnia Patrona
4. Uroczystości rocznicowych - Odzyskania Niepodległości i Konstytucji 3 Maja.
5. Ceremonia przyrzeczenia klas kończących szkołę w dniu zakończenia roku szkolnego.
§3.
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ POCZTU SZTANDAROWEGO
PODCZAS UROCZYSTOŚCI
1. W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące zasady
postępowania:
1) poczet sztandarowy stoi przy wejściu, wchodzi na komendę prowadzącego
uroczystość: „Baczność – sztandar Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki wprowadzić !”
2) Sztandar przenosi się na prawym ramieniu, a po zajęciu miejsca w szyku
stawia pionowo, opierając drzewcem o podłoże.
3) Podczas grania hymnu poczet sztandarowy oddaje honor sztandarem przez
pochylenie go pod kątem 45˚. Uczeń pochylający sztandar trzyma go oburącz,
podnosząc drzewiec od podłoża, robiąc jednocześnie wyrok lewą nogą.
4) Sztandar pochyla się w momencie rozpoczęcia hymnu, a wraca do pozycji
pionowej w momencie zakończenia hymnu.
5) Sztandar wyprowadza się na komendę prowadzącego: „Baczność - sztandar
Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki - wyprowadzić !” Po tej komendzie
uczeń trzymający sztandar bierze go na ramię i wraz z asystą idzie krokiem
równym wyprowadzając sztandar szkoły. Poczet sztandarowy opuszcza
miejsce, gdzie odbywa się uroczystość, jako pierwszy.
§4.
UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH POZA TERENEM SZKOŁY
1. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych
przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych,
uroczystościach pogrzebowych i innych.
2. W dniu uroczystości sztandar jest przewieziony w pokrowcu na miejsce zbiórek
pocztów sztandarowych. Przy pełnej obsadzie asysty chorąży dokonuje jego
rozwinięcia. Celebracja sztandaru jest zgodna z ustaloną regułą zachowania pocztów
sztandarowych w czasie danej uroczystości, natomiast chwyty sztandarem obowiązują
jak w Ceremoniale Szkolnym. Po uroczystości sztandar jest przewieziony do szkoły i
złożony w gablocie.
§5.
TRADYCJA SZKOLNA
1. Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości, imprez i zwyczajów
zaakceptowany do realizacji przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Ma na celu
organizację życia szkoły, realizację celów wychowawczych oraz integrację
społeczności szkolnej.
2. Harmonogram uroczystości i imprez stanowi jej chronologiczny zapis w przebiegu
roku szkolnego. Jest każdorazowo zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną.
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3. Ponadto w tradycji szkoły jest:
1. Wycieczka uczniów klasy programowo najwyższej do Cieszyna na grób Karola
Miarki
2. Wręczenie listów pochwalnych rodzicom uczniów, którzy uzyskali :średnią ocen 5,0
i wyższą( w pierwszym semestrze roku szkolnego) oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z
zachowania
3.
Nagradzanie uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanie
w działalność na rzecz szkoły
1) w klasie I – wszyscy uczniowie otrzymują nagrody książkowe,
2) w klasie II – wszyscy uczniowie otrzymują dyplomy,
3) w klasie III – wszyscy uczniowie otrzymują medale,
4) dodatkowo w klasach II – III wychowawca może przyznać nagrody książkowe
trzem najbardziej wyróżniającym się uczniom,
5) w drugim etapie edukacyjnym nagrody książkowe otrzymuje trzech
najlepszych uczniów w klasie, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,0 oraz
wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania ; w przypadku takiej samej
średniej o nagrodzie decydują w kolejności:
I. Brak ocen dostatecznych
II. Większa ilość ocen celujących
III. Mniejsza ilość ocen dobrych
Przy spełnieniu kryteriów I-III, jeśli nadal średnia jest taka sama, nagrodę otrzymują
wszyscy spełniający warunek.
6) dodatkowo w drugim etapie edukacyjnym na wniosek wychowawcy, Rady
Pedagogicznej, Dyrektora lub Rady Rodziców nagrodę rzeczową może
otrzymać trzech uczniów w każdej klasie, którzy w danym roku szkolnym byli
najbardziej zaangażowani w życie klasy, szkoły lub środowiska lokalnego.
4. Umieszczenie nazwisk uczniów w gablocie ”Osiągnięcia Uczniów” za reprezentację
szkoły i czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych i artystycznych, przeglądach,
zawodach sportowych.
5. Wybór “Przyjaciela szkoły”
1) Honorowy tytuł “Przyjaciel szkoły” przyznawany jest przez Radę
Pedagogiczną na konferencji klasyfikacyjnej za dany rok szkolny na podstawie
wniosków(zał.3) zgłoszonych w terminie 2 dni przed konferencją
klasyfikacyjną do sekretariatu szkoły. Wnioski kierować mogą: - Rada
Rodziców, Samorząd Uczniowski, Nauczyciele Szkoły. Osoby wyróżnione
tytułem “Przyjaciel szkoły” są nagradzane pamiątkową paterą, a ich nazwiska
umieszczane są na honorowym miejscu w holu szkoły.
6. Wybór “Najlepszego Absolwenta”
1) Tytuł przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy.
Absolwent wyróżniony tytułem “Najlepszy Absolwent” jest nagradzany
pamiątkową paterą, a jego nazwisko umieszczane jest na honorowym miejscu
w holu szkoły, zaś jego Rodzice otrzymują list gratulacyjny.
7. Uroczyste obchody Dnia Patrona, w których uczestniczą władze lokalne i
samorządowe oraz goście z zaprzyjaźnionych szkół imienia Karola Miarki.
8. Wręczenie Nagrody Karola, której laureatem zostaje uczeń spełniający warunki
określone w regulaminie konkursu. (zał.4)
1) nagroda zostaje wręczona w ramach obchodów Dnia Patrona.
2) wizerunki nominowanych do nagrody oraz ich imiona i nazwiska umieszczone
zostają w gablocie szkolnej
9. Wiosenne Spotkania z Folklorem (zał.5)
10. Turniej Szachowy Szkół im. Karola Miarki (zał.6)
11. Udział uczniów w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych,
artystycznych i zawodach sportowych (zał.7)
12. Prowadzenie Kroniki Szkoły
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13. Wydawanie gazety szkolnej
14. Pełnienie przez wyznaczonych nauczycieli opieki nad szkolną izba regionalną
i systematyczne wzbogacanie jej zbiorów
15. Działalność Spółdzielni Uczniowskiej (zał.8)
16. Uroczyste pożegnanie absolwentów ze szkołą -sadzenie drzewka i ufundowanie tabla.
17. Apele organizacyjno-porządkowe
18. Współpraca ze szkołami z zagranicy

§6.
HARMONOGRAM STAŁYCH UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH
L.p. UROCZYSTOŚĆ TERMIN
/IMPREZA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

1.

Uroczystość
Pierwszy
rozpoczęcia roku tydzień
szkolnego
września

Kościół
Samorząd szkolny, -Msza święta
aula szkoły Dyrektor,
-uroczysty przemarsz uczniów
sale lekcyjne Nauczyciele
w kolumnie z kościoła do szkoły pod
opieką wychowawców klas
-wystąpienie Dyrektora Szkoły,
przedstawiciela Rady Rodziców
-spotkanie w klasach z
wychowawcami

2.

Ślubowanie klasy
I , Dzień
Edukacji
Narodowej

14.10. lub
najbliższy
dzień
roboczy.

Aula szkoły

3.

Obchody Dnia
Patrona i rocznica
urodzin Karola
Miarki

22.10. lub
najbliższy
dzień
roboczy.

Aula szkoły Wszyscy
tablica
nauczyciele,
pamiątkowa Dyrektor Szkoły,
Stowarzyszenie
Karola Miarki

4.

Rocznica
Odzyskania
Niepodległości

listopad

Aula szkoły

5.

Andrzejki

listopad

Aula szkoły Samorząd
W/g inwencji organizatorów
wychowawcy klas

6.

Spotkanie ze Św. 6.12 lub
Mikołajem
najbliższy

Aula szkoły

Wychowawca
klasy I
( ślubowanie)
Samorząd Szkolny
(Dzień Edukacji
Narodowej)
Rada Rodziców

Wg inwencji organizatorów z
uwzględnieniem pasowania na
ucznia , wręczeniem pamiątkowych
dyplomów z logo szkoły.

-spotkanie w auli szkolnej(uroczysty
apel, wręczenie Nagrody Karola)
-spotkanie z wychowawcami w
klasach
-uroczysty przemarsz w kolumnie
wszystkich uczniów pod opieka
wychowawców pod tablicę
pamiątkową
- wycieczka uczniów do Cieszyna –
złożenie kwiatów na grobie Karola
Miarki

Nauczyciel historii W/g inwencji organizatorów

Nauczyciel religii, spotkanie z Mikołajem, prezenty,
samorząd, Rada
program artystyczny
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dzień
roboczy.

Rodziców

7.

Spotkanie
świąteczne

Ostatni
Aula szkoły
dzień zajęć
przed
przerwą
świątecznonoworoczną

Osoba wyznaczona W/g inwencji organizatorów
w kalendarzu
imprez

8.

Choinka
Noworoczna

Styczeń

Dom
Strażaka

Osoba wyznaczona Występy artystyczne, zabawa
w kalendarzu
taneczna dla dzieci
imprez, Rada
rodziców,
wychowawcy klas

9.

Dzień otwarty

Marzec

Teren szkoły Wychowawcy
klasy III

W/g inwencji organizatorów

10.

Dzień
samorządności

Marzec

Teren szkoły Opiekun
samorządu

W/g inwencji organizatorów

11.

Turniej
Szachowy Szkół
im. Karola
Miarki

Kwiecień

Aula szkoły

Opiekun Koła
Szachowego

Zgodnie z regulaminem

12.

Uchwalenie
Konstytucji 3
Maja

Maj

Aula szkoły

Nauczyciel historii W/g inwencji organizatorów

13.

Wiosenne
Spotkanie z
Folklorem

Maj

Aula szkoły

Celina Piwko
Izabela Pilis

14.

Dzień Dziecka i
Dzień Sportu

Czerwiec

Teren szkoły Nauczyciel
wych.fiz.
wychowawcy,
Rada Rodziców

15.

Pożegnanie
absolwentów

Ostatnia
środa roku
szkolnego

Aula szkoły

Wychowawcy klas Pożegnanie absolwentów,
programowo
przekazanie sztandaru, program
najwyższych
artystyczny uczniów, podsumowanie
konkursów.

16.

Zakończenie roku Ostatni
szkolnego,
dzień roku
przyrzeczenie
szkolnego
absolwentów

Aula szkoły

Wychowawcy klas
programowo
najwyższych,
samorząd
uczniowski

§7.
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Konkursy: godka i pieśniczka,
imprezy towarzyszące.
Apel, zawody sportowe lub
wycieczki rowerowe

Msza św., przemarsz, wręczenie
świadectw absolwentom i dyplomów
ukończenia szkoły oraz nagród
książkowych wyróżnionym uczniom,
Przyjaciel Szkoły, Najlepszy
Absolwent, listy pochwalne,
przyrzeczenie
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DEKOROWANIE SZKOŁY FLAGAMI PAŃSTWOWYMI
1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
a) święta państwowe;
b)wizyty delegacji zagranicznych;
c) wyjątkowe sytuacje o wymiarze państwowym
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