CEREMONIAŁ SZKOLNY
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1. Ceremoniał szkolny.
Ceremoniał szkolny, to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych
uroczystości szkolnych z udziałem flagi państwowej i sztandaru szkoły oraz zbiór zasad
zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.
Ceremoniał

szkolny

stanowi

załącznik

do

Statutu

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach.
2. Sposób stosowania symboli narodowych.
Godła i flagi powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie fizycznym,
tj. niezniszczone, nieuszkodzone, nie zgniecione, nie postrzępione, nie wyblakłe itp.
Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. Poza
wizerunkiem godła zgodnym z ustawą, możliwe jest eksponowanie wizerunku orła artystycznie
przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego. Pozycja godła
w pomieszczeniu – najlepiej na ścianie na wprost wejścia, nad biurkiem urzędnika albo na innej
ścianie w miejscu widocznym od wejścia. Na tej samej ścianie lub części ściany, na której
umieszczone jest godło, nie powinno umieszczać się innych obiektów.

UWAGA!!!
Wycofane z użycia godła i flagi nie mogą być wyrzucane do śmietnika lub porzucane
w przypadkowych miejscach, ale powinny być gromadzone i niszczone w sposób godny,
najlepiej palone, po pozbawieniu ich cech używalności.
Metalowe tablice z godłem należy dokładnie zamalować przed zezłomowaniem lub
pociąć.
3. Najważniejsze uroczystości szkolne.
Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:
a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
b) uroczystość wręczenia szkole sztandaru,
c) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy (pomnika) poświęconej patronowi.
d) uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły


wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów,



wręczenie stypendiów Starosty Przysuskiego,
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uroczystości związane z patronem szkoły,



pożegnanie uczniów kończących szkołę,



inne święta szkolne,

e) uroczystości związane ze świętami narodowymi oraz nawiązującymi do ważnych
wydarzeń historycznych w państwie i regionie.
4. Najważniejsze symbole szkolne.
Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:
a) godło szkoły,
b) sztandar szkoły.
5. Godło szkoły.
Godło szkoły (logo) – jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Stosuje się je na dyplomach,
oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.
Logo szkoły ma kształt tarczy otoczonej potrójną obwódką w kolorach od zewnątrz: czerwony,
żółty, zielony. W części centralnej znajduje się drzewo, którego korona uformowana jest z liter
skrótu nazwy szkoły: ZSPiMS w kolorach od ciemnego zielonego, poprzez dwa jaśniejsze
odcienie zieleni, żółty, pomarańczowy do czerwonego. U podstawy drzewa /po łuku/ widnieje
napis: im dr Heleny Spoczyńskiej.
W dolnej części tarczy napis: w Lipinach
Tło tarczy w kolorze jasno żółtym z zastosowanym wypełnieniem cieniowania do środka: od
żółtego do białego.
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6. Sztandar szkoły.
„Sztandar to widoczny znak niewidocznej sprawy, co byśmy się nie pogubili”
(Ks. Józef Tischner)

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o długości boku 100cm obszyta złotą taśmą
i wykończona złotymi frędzlami.
Strona główna sztandaru – awers, jest koloru zielonego. W centralnej części znajduje się
wyszywany haftem płaskim portret patrona szkoły – dr Heleny Spoczyńskiej. Porter ma kształt
tarczy otoczonej złotą obwódką wyszywaną złotym haftem wypukłym. Portret otaczają
skrzyżowane gałązki oliwne wyszyte złotym haftem wypukłym.
Poniżej portretu data: 1940, rok założenia szkoły.
Poniżej napis zamieszczony na wstędze: Verba docent, exempla trahunt - tł. z łac. Słowa uczą,
przykłady pociągają.
Przy górnej krawędzi napis z nazwą szkoły, przy dolnej imię i miejscowość.
Rewers sztandaru z tłem w części środkowej w kolorze zielonym. Dolna, górna
krawędź z fragmentem pasiaka opoczyńskiego. W środkowej jego części znajduje się godło
państwowe w kolorze srebra z elementami złotymi na czerwonym tle. Godło na tle flagi
państwowej. Drzewce sztandaru wykonane jest z drewna toczonego, zakończonego metalową
głowicą w formie orła w koronie.
Uroczystości z udziałem sztandaru szkoły mają zawsze charakter i przebieg oficjalny.
Sztandarem

opiekuje się

trzyosobowy poczet

sztandarowy

wybierany spośród

najlepszych uczniów najstarszego rocznika szkoły przez dyrektora szkoły:


dowódca pocztu sztandarowego,



chorąży (sztandarowy),



asystujący,

Poczet sztandarowy ubrany jest w strój galowy lub mundur ucznia uzupełniony o białe
rękawiczki i szarfy w biało – czerwone barwy narodowe. Na insygnia pocztu sztandarowego
składają się:


szarfy w biało – czerwone barwy narodowe przewieszone przez prawe ramię, zwrócone
kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,



białe rękawiczki



szarfa koloru czarnego na sztandar (kir).
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Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora lub w wyznaczonym
przez dyrektora miejscu – w gablocie w pobliżu wejścia do szkoły. Całością spraw
organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony spośród nauczycieli szkoły
przez dyrektora szkoły. Poczet sztandarowy powinien uczestniczyć:


w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej),



poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji,



w uroczystościach państwowych, regionalnych I religijnych.

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub
ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
Sposób udekorowania flagi kirem – wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu,
a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru.
Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej
górnej strony do prawej. Podczas przemarszów sztandar trzymany jest w położeniu „na ramię”.
Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.
Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład
pocztu. Podczas przekazywania sztandaru przez absolwentów szkoły uczniom klas
programowo niższych (uroczystość pożegnania absolwentów) starsza młodzież wygłasza
słowa, z których wypowiedzeniem następuje oficjalne przekazanie sztandaru:
„W imieniu młodzieży klas najstarszych, opuszczającej mury tej szkoły, przekazujemy
na Wasze ręce jej symbole. Godnie reprezentujcie społeczność uczniowską
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego
im. dr Heleny Spoczyńskiej”.
Odpowiedzią stają się słowa uczniów przyjmujących sztandar:
„W imieniu młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego
im. dr Heleny Spoczyńskiej przyjmujemy symbole naszej szkoły i przyrzekamy godnie
reprezentować społeczność uczniowską.”
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem,
nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg płatu sztandaru, po tym następuje
przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek
i szarf. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych
uczniów.
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7. Opis zachowania się pocztu sztandarowego w trakcie uroczystości
Podczas każdorazowego wprowadzania i wyprowadzania sztandaru na miejsce
uroczystości, uczestników obowiązuje postawa zasadnicza.
A – W czasie uroczystości kościelnych
Sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany na komendę. W czasie wprowadzania
sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar
w położeniu „na ramię” i staje po lewej lub po prawej stronie nawy głównej kościoła, bokiem
do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu lub wg wskazania
odpowiedzialnego za przebieg uroczystości. 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 postawie „Zasadniczej” lub „Swobodnej”.
Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu w pozycji „Baczność” następuje
w następujących sytuacjach:
a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św.
oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego
Sakramentu,
b) podczas opuszczania trumny do grobu,
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
e) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną
przemawiającą osobę.

B - W trakcie oficjalnych uroczystości.
Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę:
„Baczność” - „Poczet sztandarowy sztandar Szkoły wprowadzić”
Uczniowie występują bez nakryć głowy i przyjmują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy
wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść w rzędzie
(popularnie „gęsiego”): dowódca pocztu, chorąży (sztandarowy) I na końcu asystujący.
W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar w położeniu „na ramię”. Poczet zajmuje
miejsce wg wskazania odpowiedzialnego za przebieg uroczystości i podnosi sztandar do pionu
(w położeniu „prezentuj”). Poczet sztandarowy może wchodzić przy dźwiękach werbli
z odpowiednio dobraną melodią. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną
komendę:
„Do hymnu państwowego”.
6

Takty hymnu państwowego - „Mazurka Dąbrowskiego” może być odtwarzany przez środki
nagłośnienia lub może być odśpiewany przez zgromadzonych uczniów. W trakcie hymnu
sztandar jest pochylony pod kątem 45°. Po odegraniu (odśpiewaniu) hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”, prowadzący podaje komendę:
„Po hymnie”
Uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Hymn państwowy wykonywany jest na
początku uroczystości. Jeśli jest odśpiewany, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni
(śpiewamy jedną

zwrotkę). Przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości musi być

odśpiewany hymn szkoły. Prowadzący podaje komendę:
„Do hymnu szkoły” (śpiewamy jedną zwrotkę).
Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°) prowadzący podaje
komendę:
„Po hymnie”.
Uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Na zakończenie części oficjalnej
uroczystości prowadzący podaje komendę:
„Poczet sztandarowy Sztandar Szkoły – wyprowadzić”.
Zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu
do sali. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru powinna się zacząć część artystyczna
uroczystości.
8. Opis zachowania się pocztu sztandarowego.
Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:
a) „Na ramię” – chorąży (sztandarowy) prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie
drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45o (w stosunku do ramienia),
b) „Prezentuj” – z położenia „Do nogi”, chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo
do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż
pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca.
Asysta sztandaru w postawie zasadniczej,
c) „Do nogi” – z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, chorąży przenosi
sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się
na komendę: „Baczność”,
d) Salutowanie sztandarem
Salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot
w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej
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stopy i pochyla sztandar w przód do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar
do postawy „Prezentuj”,
Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz
w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.
9. Flaga państwowa.
Zgodnie z ogólnie przyjętym zwyczajem flagę państwową podnosi się do godziny 8.00
rano, a opuszcza się o zachodzie słońca – do 22.00.
Uroczystości, rocznice i święta państwowe:
a) na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery, słowa,
liczby, czy jakiegokolwiek rysunku,
b) gdy flaga państwowa jest podniesiona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną;
c) flaga państwowa powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub
nie była zamoczona w wodzie,
d) flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem
na ziemię,
e) podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze należy dbać, aby flaga państwowa nie
uległa zniszczeniu lub zerwaniu; o ile do tego dojdzie, należy ją bezzwłocznie zdjąć,
f) jeżeli wraz z flagą Rzeczypospolitej Polskiej eksponowane są flagi różnych krajów
i organizacji, trzonki powinny być tej samej długości,
g) flaga państwowa nie powinna być wywieszana na jednym maszcie lub drzewcu razem
z inną flagą lub flagami,
h) jeżeli flaga państwowa jest eksponowana w jednej linii z innymi flagami (np.
samorządowymi, wojskowymi) lub flagami innych krajów, powinna zajmować pozycję
uprzywilejowaną, tj. skrajną na prawo,
i) flagi organizacji międzynarodowych (np. Unii Europejskiej lub NATO) nie mają statusu
flag państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej,
tj. po lewej stronie,
j) dwie flagi oraz cztery i więcej: pozycja uprzywilejowana skrajna i po prawej stronie
(flaga RP powinna być po prawej stronie, następnie flagi gości umieszczone wg nazw
państw w porządku alfabetycznym – w języku polskim, angielskim, francuskim lub
innym, zależnie od okoliczności),
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k) trzy flagi: pozycja uprzywilejowana w środku, drugie miejsce po prawej stronie, trzecie
po lewej (np. flaga gospodarza w środku, flaga gościa po prawej stronie, flaga
organizacji międzynarodowej, np. (UE) po lewej stronie).
Ceremoniał podniesienia flagi państwowej odbywa się codziennie do godz. 8.00 oraz
w czasie uroczystości j.w.
Przed rozpoczęciem uroczystości prowadzący uroczystość zarządza:
„POCZET FLAGOWY!
DO PODNIESIENIA FLAGI PAŃSTWOWEJ!
MARSZ!”
Poczet Sztandarowy wstępuje z szyku i maszeruje w kierunku masztu. Dowódca Pocztu
Flagowego podaje komendę do zatrzymania: „STÓJ!”, po czym po zatrzymaniu asystujący
wykonuje wykrok lewą nogą z półobrotem w prawo i przejmuje flagę państwową. Flagowy
po przekazaniu flagi państwowej asystującemu zaczepia flagę na lince masztu. Po zaczepieniu
flagi państwowej na lince masztu asystujący rozwija płat flagi państwowej. Dowódca
uroczystości/prowadzący uroczystość zarządza:
„FLAGĘ PAŃSTWOWĄ – PODNIEŚĆ!”
Flagowy zaczyna podnosić flagę państwową na maszt i jednocześnie odgrywany jest
(śpiewany) hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Dowódca pocztu stoi w postawie
zasadniczej (kadet salutuje). Po zakończeniu podnoszenia flagi państwowej i odegraniu
(odśpiewaniu) hymnu narodowego poczet flagowy samodzielnie wykonuje
„W TYŁ – ZWROT!”
i stoi w postawie zasadniczej przy maszcie do chwili zakończenia uroczystości.
Po ok. 15 minutach od zakończenia uroczystości dowódca pocztu flagowego nakazuje odmarsz
pocztu flagowego do ustalonego wcześniej rejonu.
Ceremoniał opuszczenia flagi państwowej odbywa się codziennie do godz. 22.00.
Poczet flagowy maszeruje z ustalonego rejonu do masztu. Dowódca Pocztu Flagowego podaje
komendę do zatrzymania: „STÓJ!”, Po zatrzymaniu Dowódca Pocztu Flagowego podaje
komendę:
„FLAGĘ PAŃSTWOWĄ – OPUŚCIĆ!”
Flagowy opuszcza flagę państwową. Aby flaga państwowa nie dotknęła podłoża Asystujący
przejmuję flagę państwową do momentu odczepienia jej od linki przez Flagowego,
po czym Flagowy z Asystującym składają flagę państwową do położenia transportowego.
Podczas opuszczania flagi państwowej i jej składania Dowódca Pocztu Flagowego stoi
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w postawie zasadniczej (kadet salutuje). Po złożeniu flagi państwowej Dowódca Pocztu
Flagowego podaje komendę do odmarszu do wyznaczonego rejonu.
10. Ślubowanie pierwszego rocznika.
Ślubowanie uczniów pierwszego rocznika odbywa się w dniu Święta Edukacji Narodowej
lub w dniu Święta Patrona szkoły. Na uroczystość dyrektor szkoły może zaprosić przedstawicieli
władz państwowych, władz samorządowych (Powiatu, Gminy), przedstawicieli kuratorium
szkolnego, władz kościelnych, współpracujących jednostek i organizacji, mieszkańców
miejscowości, rodziców uczniów. Podczas uroczystego apelu dopuszcza się wykorzystanie
urządzeń nagłaśniających i odtwarzanie nagrań hymnu (hymnów) narodowego (narodowych),
melodii marszowych. Uroczystość może odbywać się:
1. w sali gimnastycznej szkoły – ustawienie uczniów pierwszych klas pierwszych
do ślubowania wg zalecenia dyrektora szkoły,
2. na placu apelowym przed szkołą ustawienie uczniów pierwszych klas pierwszych
do ślubowania wg załącznika,
3. w celu nadania odpowiedniej rangi szkole i uroczystości w innym miejscu.
Dyrektor szkoły wyznacza

spośród

nauczycieli prowadzącego

uroczystość (dowódcę

uroczystości).

Przebieg uroczystego apelu


Uczniowie szkoły ustawieni są w dwuszeregu klasami (krok odstępu między klasami) tak aby
uczniowie klas najmłodszych znajdowali się w środku ugrupowania.



Prowadzący uroczystość podaje komendę:
„Szkoła – BACZNOŚĆ!”
„Poczet Flagowy – do podniesienia Flagi Państwowej – MARSZ!”



Poczet flagowy maszeruje w kierunku masztu, zatrzymuje się przed masztem i wykonuje
czynności związane z umocowaniem płatu flagi państwowej. Po zamocowaniu flagi
państwowej asystujący rozwija płat flagi państwowej.



Prowadzący uroczystość podaje komendę:
„Flagę Państwową – PODNIEŚĆ!”



Flagowy podnosi flagę państwową przy dźwiękach Hymnu Narodowego podawanego przez
środki nagłośnienia lub jest odśpiewany przez zgromadzoną młodzież i gości (intonuje
Prowadzący uroczystość).
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Po odegraniu (odśpiewaniu) Hymnu Narodowego poczet flagowy pozostaje przy maszcie do
końca uroczystego apelu.



Dyrektor szkoły w krótkim przemówieniu wita wszystkich przybyłych na uroczysty apel.



Prowadzący uroczystość podaje komendę:
„Poczet Sztandarowy – Przed front szyku – MARSZ!”



Prowadzący uroczystość podaje komendę:
„Delegacja Uczniów klas pierwszych do złożenia ślubowania na sztandar
– do sztandaru – MARSZ!”



Prowadzący uroczystość podaje komendę:
„DO ŚLUBOWANIA!”



Dyrektor szkoły odczytuje treść Roty Ślubowania a uczniowie klas pierwszych powtarzają:
Wszyscy uczniowie:
MY UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. HELENY SPOCZYŃSKIEJ W LIPINACH
ŚLUBUJEMY:
- DBAĆ I ROZSŁAWIAĆ DOBRE IMIĘ I TRADYCJE SZKOŁY,
- PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU SZKOLNEGO,
- SZANOWAĆ GODNOŚĆ WŁASNĄ I INNYCH,
- SUMIENNOŚCIĄ, PRACOWITOŚCIĄ I ŻYCZLIWOŚCIĄ DAWAĆ PRZYKŁAD INNYM,
- STARANNIE WYKONYWAĆ WSZYSTKIE POWIERZONE OBOWIĄZKI,
- BYĆ DOBRYM I PRZYKŁADNYM UCZNIEM SZANUJĄCYM SWOICH NAUCZYCIELI I
PRACOWNIKÓW SZKOŁY.
Kadeci:
ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE,
SYSTEMATYCZNIE I WYTRWALE ZDOBYWAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI.
Z POCZUCIEM PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI OSIĄGAĆ JAK NAJLEPSZE WYNIKI
W PRZYGOTOWANIU DO PRZYSZŁEJ PRACY ZAWODOWEJ
DLA POTRZEB I DOBRA RZECZYPOSPOLITEJ.
WYKONUJĄC POWIERZONE MI ZADANIA PRZESTRZEGAĆ REGULAMINÓW,
WYKONYWAĆ POLECENIA PRZEŁOŻONYCH,
PRZESTRZEGAĆ PRAWA ORAZ ZASAD KOLEŻEŃSTWA.
STRZEC HONORU I DOBREGO IMIENIA SZKOŁY.
TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!
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11. Strój galowy ucznia liceum i technikum
1. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:
a) dziewczęta – biała bluzka bez głębokiego dekoltu, zakrywająca plecy, brzuch,
granatowa, szara lub czarna spódnica nie krótsza niż 5 cm powyżej kolan, ewentualnie
spodnie o klasycznym kroju lub kostium czy też sukienka w podobnych kolorach,
b) chłopcy – ciemny garnitur, koszula i krawat, ewentualnie biała koszula, krawat i długie
granatowe, szare lub czarne spodnie o klasycznym kroju.
2. Strój galowy obowiązuje również wtedy, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz
oraz zawsze na polecenie wychowawcy lub Dyrektora.
3. Dni, w których obowiązuje strój galowy:
- INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO,
- DZIEŃ NAUCZYCIELA,
- ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI (szkolne obchody w dniu 12 listopada),
- DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
- SZKOLNA WIGILIA,
- UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z 1i 3 MAJA,
- ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO,
- inne ogłoszone przez Dyrektora szkoły.
4. Konsekwencje niestosowania się do powyższego regulaminu.
Naruszenie powyższych zasad może pociągnąć za sobą następujące konsekwencje:
- rozmowa z dyrektorem,
- wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z dyrektorem,
- obniżenie oceny zachowania,
- w sytuacjach drastycznych i notorycznie się powtarzających – pozbawienie przywilejów
uczniów, wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z pedagogiem szkolnym w celu
spisania kontraktu.

12. Strój galowy kadeta


wszyscy:
o

koszula galowa biała długi rękaw,

o

koszula biała krótki rękaw z zielonymi pagonami,
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o

czapka rogatywka zielona z godłem

o

pasek do spodni czarny,

o

krawat oficera wojsk lądowych,

o

skarpety czarne do półbutów,

o

płaszcz zimowy sukienny zielony,

o

rękawiczki skórzane czarne,

o

szalik zimowy zielony,

o

akselbant (sznur galowy srebrny podoficera wojsk lądowych);

dziewczęta:
o

marynarka damska oficera wojsk lądowych zielona letnia,

o

spodnie damskie oficera wojsk lądowych z czerwonym lampasem letnie,

o

spódnica wojsk lądowych letnia,

o

furażerka wojsk lądowych letnia,

o

pantofle czarne (okrągłe noski, obcas nie wyższy jak 5cm i nie typu „szpilka”),

chłopcy:
o

marynarka oficera wojsk lądowych zielona letnia,

o

spodnie oficera wojsk lądowych z czerwonym lampasem letnie,

o

półbuty galowe oficera czarne sznurowane.

13. Dopuszcza się użycie podczas uroczystości stroju polowego kadeta.
14. Postanowienia końcowe.
Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie
powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni). Nie należy nadużywać symboli
państwowych podczas akcji protestacyjnych organizowanych przez grupy zawodowe lub
społeczne, jeżeli nie jest to związane z walką o dobro całego narodu. Symbole państwowe
innych państw należy traktować z takim samym szacunkiem, jakiego oczekujemy od innych
w stosunku do polskich symboli państwowych.
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