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Popowice, 04 września 2017 r.

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO
w Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Popowicach
Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji
w karierze uczniowskiej, przysługujących zazwyczaj uczniom klasy najwyższej.
Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego
Chorąży i Asysta Pocztu Sztandarowego wybierani są przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, po konsultacji z Dyrektorem Szkoły, który jednocześnie zatwierdza kandydatury. Zasadniczo do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych jest 6 uczniów, którzy stanowią
dwa składy Pocztu.
Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich obowiązków, jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji.
Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności za brak należytego
szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia regulaminu
szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego
uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora Szkoły.
Insygnia pocztu sztandarowego: biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię,
zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra, białe rękawiczki.
Ubiór pocztu sztandarowego: ciemny garnitur, biała koszula i krawat (chłopcy), białe bluzki i
czarne spódnice (dziewczęta).
Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych
warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet
uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar
zostaje udekorowany czarnym kirem.
Udział sztandaru w uroczystościach
•
•
•
•
•
•
•

Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
Uroczystości rocznicowe: Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.
Ceremonia ślubowania klas pierwszych.
Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.
Uroczyste Msze św.
Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę: prezydenta, premiera, marszałka
sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub marszałka sejmiku wojewódzkiego.
Na zaproszenie do obchodów w szkołach lub innych instytucjach według potrzeb.
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PODSTAWOWE CHWYTY MUSZTRY ZE SZTANDAREM W CZASIE UROCZYSTOŚCI
POSTAWY

OPIS CHWYTU

Postawa
zasadnicza

Sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości
czubka buta. Drzewce podtrzymywane
prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej
ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa
ręka w postawie zasadniczej.

Po komendach:
"Poczet stój" (po marszu).
Po komendzie: "Baczność"
(podawanej przez
prowadzącego uroczystość).

Postawa
"spocznij"

Sztandar trzymany przy prawej nodze,
jak w postawie zasadniczej. Chorąży i
asysta pozostają w postawie spocznij ciężar ciała przenoszą na prawą nogę
przy jednoczesnym wysunięciu pięty lewej stopy na wysokość środka prawej,
przy jednoczesnym skręcie lewej o 45
stopni w lewą stronę.

Po komendzie: "Spocznij" (podawanej
przez chorążego po zatrzymaniu pocztu)
następuje tu automatycznie wyrównanie
linii i odległości.
Po komendach: "Po ślubowaniu",
"Po hymnie".

Postawa
"na ramię
sztandar"

Chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na wysokość prawego barku, przy
jednoczesnym położeniu lewej na
drzewcu na wysokości pasa. Po przebrzmieniu zapowiedzi komendy: "sztandar" energicznym ruchem przenosi
drzewce sztandaru na prawy bark, zatrzymując go w pochyleniu 45 stopni.
Płachta sztandaru musi być oddalona od
barku przynajmniej na szerokość dłoni.

Automatycznie po komendzie
"Sztandar wprowadzić" lub
"Poczet sztandarowy - Wystąp"

Z postawy zasadniczej chorąży kładzie
lewą rękę na drzewcu sztandaru poniżej
końca zaczepu płachty, przy jednoczesnym maksymalnym opuszczeniu prawej
po drzewcu. Po przebrzmieniu komendy
"prezentuj sztandar" wykonuje salutowanie sztandarem.

Po komendzie prowadzącego
"Na prawo/lewo patrz"
Po komendzie chorążego pocztu "Baczność", w czasie czytania ewangelii, Podniesienia Hostii, Przeistoczenia, Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu hymnu kościelnego, roty,
ogłoszenia minuty ciszy, składania trumny do grobu, podczas składania wieńców, śpiewu hymnu organizacji, na uroczystość, której poczet został zaproszony, jeżeli wcześniej prowadzący nie podał odpowiednich komend oraz przed
Najświętszym Sakramentem w czasie
uroczystego wejścia do świątyni.

Postawa
"prezentuj
sztandar"

ZASTOSOWANE KOMENDY

Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

