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I. Nazwa, hymn, logo, sztandar szkoły. 

1. Nazwa szkoły 

Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie 

 

2. Logo szkoły 

Szkoła posiada własne logo. Widnieje na nim zarys budynku szkoły z inicjałami: SP2.  

Logo szkoły umieszczane jest w górnym lewym rogu wybranej dokumentacji szkolnej. 

 

3. Sztandar szkoły 

      Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski – Narodu – Ojczyzny. 

W sztandarze poprzez zawarte w nim elementy (barwy, hasła) zamykają się dzieje szkoły, 

jej patrona i lokalnej społeczności jako cząstki nadrzędnego dobra – Ojczyzny – Polski, 

której symbolem jest Orzeł Biały wieńczący drzewce sztandaru. 

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji – właściwych postaw jego 

poszanowania. Sztandar przechowywany jest na terenie szkoły  w przeznaczonej na ten 

cel zamkniętej gablocie. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie 

dyrektora.  

      Sztandar Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Józef Hallera w Gniewie jest w kształcie 

prostokąta o wymiarach 110 cm x 100 cm. 

Strona prawa: 

Kolor: biało – czerwony 

Pośrodku białej części płata na czerwonej tarczy umieszczone zostało godło państwowe 

wykonane srebrnym szychem i bajorkiem. Dziób i szpony orła są złote. 

Strona lewa: 

Kolor: niebieski 

Pośrodku płata sztandaru na niebieskim tle widnieje książka wykonana z jasnobiałego 

srebra z popielatymi podcieniami, okładka książki w kolorze czerwonym. 

Nad książką znajduje kaganek w kolorze czarno – żółtym. Nad kagankiem płomień w 

kolorach naturalnych, czyli złotym, czerwonym z przejściem w pomarańczowy. Na 

płomieniu wykonany jest podpis generała Józefa Hallera w kolorze czarnym. 



Napis w górnej części w linii prostej w kolorze srebrnym z czarnymi konturami o treści: 

„SZKOŁA PODSTAWOWA”. 

Poniżej książki napis: „im. Józefa Hallera” wykonany w kolorze czarnym. Pomiędzy 

słowami umieszczony został wężyk generalski w kolorze srebrnym z czarnymi 

podcieniami. Jeszcze niżej napis: „w Gniewie” w kolorze srebrnym z czarnymi konturami. 

Sztandar zaprojektowała nauczycielka plastyki, P. Grażyna Kluczyńska.  

Sztandar został wykonany (wyhaftowany) w Pracowni Haftu Artystycznego D. H. 

Trzeciak w Starogardzie Gdańskim. 

 

                  4.   Hymn szkoły 

Hymnem szkoły jest utwór „Hymn młodych Hallerczyków”, oparty na tekście gniewskiej 

poetki P. Wiktorii Sidorowicz   do melodii  nauczyciela muzyki, P. Wojciecha Górskiego. 

 

Hymn młodych Hallerczyków 

 

Słyszysz, to Ojczyzna woła,  

na wezwanie stańmy wraz. 

Wzorem dla nas będzie szkoła. 

Niechaj ukształtuje nas. 

  

Refren: Hejże, naprzód, Hallerczycy,  

wolny orle w górę wzleć! 

Gdy Ojczyzna jest w potrzebie, 

spieszmy wszyscy pomoc nieść. 

 

Ta myśl twórcza niechaj wiedzie, 

lepsze jutro nowym dniom. 

Zjednoczeni wspólną pracą 

zbudujemy polski dom. 

 

 

 

 

 



II. Poczet sztandarowy. 

 1. Skład, ubiór i insygnia pocztu sztandarowego. 

 

a. W skład pocztu wchodzą 3 osoby; uczeń (chorąży) i dwie uczennice (asysta).  

       W sytuacjach wyjątkowych skład pocztu tworzyć mogą trzej uczniowie lub trzy     

       uczennice. W szkole powołuje się dwa poczty sztandarowe. 

b. Wybór pocztu sztandarowego (flagowego) 

Kandydatury przedstawiane są przez wychowawców klas siódmych przed 

zakończeniem roku szkolnego i zatwierdzane przez radę pedagogiczną. Kadencja 

pocztu trwa od jego ślubowania (w dniu zakończenia roku szkolnego lub podczas 

innej uroczystości) do momentu przekazania sztandaru – ślubowania kolejnego 

pocztu.  

 O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni rodzice lub 

prawni opiekunowie przez wychowawcę klasy, 

 Po skończeniu kadencji wręczane są uczniowie pamiątkowe dyplomy. 

 Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. Przeprowadza się wówczas wybory uzupełniające. 

 

 

c. Strój i insygnia pocztu sztandarowego: 

 Poczet sztandarowy: białe koszule (bluzki) i ciemne (od granatu po czerń) 

spodnie (dla dziewcząt spódnice w miarę równej długości), buty w jednolitych 

kolorach dla sztandarowego i asysty. W przypadku niskiej temperatury ciemne 

kamizelki, żakiety lub garnitury (kurtki). 

 Insygnia pocztu sztandarowego: 

- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem 

białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

- białe rękawiczki. 

 - Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością 

spraw organizacyjnych pocztu zajmują się opiekunowie pocztu wyznaczeni przez dyrektora 

spośród nauczycieli szkoły. Są nimi wychowawcy klasy VI. 

- Podczas wykonywania piosenki szkoły uczniowie zachowują się podobnie jak w czasie 

wykonywania hymnu państwowego. 



 

d.        Ślubowanie pocztu sztandarowego. 

  

Po zatwierdzeniu składu pocztu sztandarowego przez radę pedagogiczną odbywa się 

uroczystość ślubowania. Ma ona miejsce podczas akademii ukończenia szkoły przez uczniów 

klas ósmych.  

Mistrz ceremonii wydaje komendy (jeśli poczet znajduje się na sali): 

- Całość powstań! Baczność! 

- Poczet sztandarowy – wystąp! 

Poczet sztandarowy zajmuje miejsce pośrodku sali, przed zebranymi. 

- Wybrani w skład pocztu sztandarowego – wystąp! 

Nowo wybrany poczet sztandarowy maszeruje i staje przed sztandarem, frontem do niego. 

- Do ślubowania! 

Chorąży salutuje sztandarem, nowy poczet stoi w postawie zasadniczej, prawa ręka lekko 

uniesiona, skierowana w stronę sztandaru (jak przy każdym ślubowaniu na sztandar; 

wyprostowane dwa palce, dłoń ułożona wierzchem do góry). 

Tekst ślubowania odczytuje dyrektor szkoły. Ślubujący powtarzają po każdej frazie – 

Ślubuję! Mogą też powtarzać cały tekst ślubowania. 

Członkowie pocztu sztandarowego począwszy od chorążego robią krok w kierunku 

sztandaru, przyklękają, całują sztandar ujmując jego brzeg prawą ręką, wstają i robią krok 

wstecz – do pozycji poprzedniej. 

- Po ślubowaniu! 

Poczty sztandarowe stają w pozycji ‘spocznij’. 

- Poczty sztandarowe – do przekazania sztandaru! 

Asysta (z prawej) odstępuje na krok od chorążego, nowy poczet sztandarowy krokiem 

marszowym wchodzi w szyk; chorąży staje po prawej stronie sztandaru (sztandar ma po lewej 

swojej stronie, asysta zajmuje skrajne miejsca w szyku.  

- Poczty sztandarowe, sztandar szkolny przekazać! 

Chorąży przekazuje sztandar unosząc go (pozycja ‘prezentuj’) i zwraca się w stronę 

nowego chorążego. Ten przejmuje sztandar, przenosi na prawą stronę i staje w pozycji 

zasadniczej. Następnie razem z asystą chorąży przekazuje szarfy (zdejmują i nakładają 

nowemu pocztowi sztandarowemu). Następuje zamiana miejsc asysty – ustępująca zajmuje 

skrajne miejsca w szyku. 

- Ustępujący poczet sztandarowy - wystąp! 



Poczet występuje przed szyk. 

- W tył zwrot!  

- Do pożegnania sztandaru szkolnego! 

Ustępujący poczet zwraca się do sztandaru, chorąży salutuje sztandarem. Członkowie 

pocztu przyklękają, całują połać sztandaru i wstają. 

- Baczność!  

- Poczet sztandarowy na wskazane miejsce – marsz! 

W zależności od okoliczności może zamiast powyższej komendy paść komenda ‘spocznij’ 

lub komenda wyprowadzenia sztandaru. 

(Ceremoniał  przekazania i pożegnania sztandaru nie dotyczy członków pocztu odwołanych z jego składu 

decyzją rady pedagogicznej). 

   

2. Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru. 

 a.         Wprowadzenie sztandaru, hymn. 

Uroczystości, którym towarzyszy sztandar szkoły rozpoczynają się ceremonią jego 

wprowadzenia. Dokonuje tego wyznaczona osoba wydając poniższe komendy: 

 - Całość – powstań! Baczność! 

 - Proszę o wprowadzenie sztandaru! 

Po wprowadzeniu sztandaru i zajęciu przez poczet wyznaczonego miejsca (o ile 

szczegółowy scenariusz uroczystości nie przewiduje innego porządku): 

      - Spocznij! 

      - Baczność! Do hymnu państwowego (szkolnego)! 

Następuje odśpiewanie hymnu państwowego i/lub szkolnego (w zależności od rodzaju 

uroczystości).  

Podczas uroczystości, w których przewidziane jest odśpiewanie hymnu państwowego 

i szkolnego po odśpiewaniu pierwszego padają komendy: 

      - Spocznij! 

      - Do hymnu - szkolnego! 

Możliwe jest też wcześniejsze podanie komendy „Do hymnów!” jeśli hymny są 

wykonywane bezpośrednio po sobie. 

W trakcie wykonywania hymnu chorąży salutuje sztandarem: wykrok lewą nogą, 

wyprostowaną, sztandar pochylony pod kątem ok. 45º, lewa ręka ujmuje drzewce nieco 

poniżej płachty, ugięta, prawa blisko końca drzewca, wyprostowana.  

Po odśpiewaniu hymnu (hymnów) komenda: 



      - Po hymnie! 

      - Poczet sztandarowy na wyznaczone miejsce – marsz! 

Po zajęciu  przez poczet odpowiedniego miejsca: 

            - Spocznij! 

            - Można (proszę) usiąść. 

  

b.         Wyprowadzenie sztandaru. 

 Komendy: 

      - Całość  – powstań! 

      - Baczność! 

      - Proszę o wyprowadzenie sztandaru! 

Po wyprowadzeniu: 

- Spocznij!  

c.         Wyprowadzenie sztandaru, flagi poza szkołę. 

Sztandar poza szkołę wyprowadzany jest przez poczet sztandarowy w położeniu 

marszowym - „na ramię”.  

  

III.           Święta i uroczystości państwowe, szkolno-środowiskowe i inne.  

 1.  Święta państwowe. 

Świętami państwowymi obchodzonymi w szkole są:  

a.         Święto Konstytucji 3 Maja,  

b.         Święto Niepodległości, 

c.         inne wg decyzji władz państwowych. 

Przebieg uroczystości związanych z obchodami powyższych świąt w głównym zarysie 

jest następujący: 

a.         wprowadzenie sztandaru szkoły  

b.         odśpiewanie hymnu państwowego,  

c.         odśpiewanie hymnu szkolnego (może być pominięty), 

d.         uroczysta akademia, apel (część artystyczna),   

e.          wyprowadzenie sztandaru. (po części oficjalnej). 

  

 

 



2.      Uroczystości szkolno-środowiskowe. 

Należą do nich: 

a.   uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

b.   ślubowanie uczniów klasy pierwszej, 

c.   uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, 

d.   uroczystość pożegnania uczniów ósmej klasy szkoły, 

e.   uroczystość zakończenia roku szkolnego, 

f.    rocznice (jubileusze) założenia szkoły, nadania imienia i sztandaru szkole. 

3.   Inne uroczystości (pozaszkolne).  

a.   Uroczystości państwowe i środowiskowe poza terenem szkoły, 

b.   Uroczystości religijne,  

        msze w intencji Ojczyzny,  

        msze w intencji społeczności szkolnej, 

        pogrzeby pracowników i b. pracowników szkoły, osób dla niej zasłużonych, 

        pogrzeby osób zasłużonych dla regionu bądź pełniących ważne funkcje. 

  

Podczas pogrzebów poczet sztandarowy w kondukcie pogrzebowym ustawia się 

za symbolem religijnym (krzyżem), orkiestrą i kompanią honorową (o ile uczestniczą), 

a przed niosącymi wieńce i odznaczenia. Do sztandaru mocowana jest szarfa z kiru składająca 

się z dwóch wstęg i kokardy. Kokardę mocuje się ok. 10 cm od górnej krawędzi sztandaru.  

c.   Inne uroczystości (zgodnie z decyzją władz nadrzędnych, lub w porozumieniu z nimi, 

zgodnie z decyzją rady pedagogicznej).  

  

IV.    Postawy i chwyty sztandaru. 

       Podczas uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące postawy pocztu 

i chwyty sztandaru: 

a.      postawa zasadnicza (po komendzie ‘baczność’ lub zapowiedzi innej komendy) 

Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. 

Drzewce trzymane prawą ręką powyżej pasa, łokieć przyciśnięty do tułowia, lewa ręka 

jak w postawie zasadniczej. 

b.      postawa „spocznij” 

Sztandar trzymany jak w postawie zasadniczej, chorąży i asysta w postawie ‘spocznij’ 

c.       postawa „na ramię” 



Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (przytrzymując lewą) na prawe ramię i trzyma je 

pod kątem 45
o
. płat sztandaru oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni. 

d.      postawa „prezentuj” 

Z postawy zasadniczej chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia przy 

prawym ramieniu (prawa dłoń na wysokości barku), następnie lewą chwyta drzewce 

tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia 

pionowego przy prawym ramieniu. Lewą dłonią chwyta drzewce poniżej prawego 

barku. 

e.      salutowanie sztandarem 

        w miejscu 

- z postawy ‘prezentuj’ chorąży robi zwrot w prawo skos z wysunięciem lewej 

nogi w przód na odległość stopy i pochyla sztandar w przód do 45
o
. Po czasie 

salutowania przenosi sztandar do postawy ‘prezentuj’ i zasadniczej. 

   w marszu 

- z położenia ‘na ramię’ identycznie jak przy salutowaniu w miejscu. Na 

komendę ‘na prawo patrz’ – pochyla sztandar; ‘baczność’ – bierze sztandar na 

ramię     

 

Postanowienia końcowe. 

         Sztandarowi szkolnemu przynależy taki sam szacunek społeczności szkolnej, jak 

symbolom narodowym. 

Ceremoniał powyższy jest obowiązującym w szkole po zatwierdzeniu przez radę 

pedagogiczną.  

W sprawach nie objętych powyższym ceremoniałem decyduje szczegółowy scenariusz 

uroczystości, a o bezpośrednich komendach w zaistniałej, nieprzewidzianej sytuacji – 

przewodniczący ceremonii. 

  

  

  

 

 


