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CEREMONIAŁ SZKOŁY 
 

Rozdział I 
Tradycje szkoły 

 
§ 1 

1. Każdy uczeo Szkoły Podstawowej w Andrzejewie ma prawo do poznania historii 
szkoły, jej znaczenia i osiągnięd na rzecz społeczności lokalnej. 

2. Z tradycjami szkoły zapoznają pierwszoklasistów wychowawcy klas na początku roku 
szkolnego. 

3. Zaszczytnym obowiązkiem ucznia jest kontynuowanie tradycji szkoły. 
 

Rozdział II 
Ceremoniał szkoły 

 
§ 1 

1. Ceremoniał jest  częścią tradycji szkoły stanowiącą istotny element programu 
wychowawczego. 

§ 2 
1. W skład ceremoniału szkolnego wchodzą: 

1) Symbole szkoły; 
2) Sztandar szkoły; 
3) Hymn szkoły; 
4) Obchody Dnia Patrona Szkoły; 
5) Ślubowanie uczniów klas pierwszych i pasowanie na ucznia; 
6) Pożegnanie absolwentów; 
7) Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły; 
8) Dekoracja budynku szkoły flagami paostwowymi; 

§ 3 
1. Szkoła Podstawowa w Andrzejewie posiada następujące symbole: 

1) Patrona – 18 Dywizję Piechoty Ziemi Łomżyoskiej 
2) Sztandar 
3) Hymn 
4) Ceremoniał wewnątrzszkolny 
 

 
§ 4 

1. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyd w uroczystościach szkolnych, 
organizowanych według kalendarza imprez.  

2. Dla podkreślenia rangi uroczystości szkolnych i pozaszkolnych uczniów obowiązuje 
strój galowy (dziewczynka: biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica, chłopiec: 
biała koszula, czarne lub granatowe spodnie).  

3. Ceremoniałem szkolnym objęte są następujące święta paostwowe i imprezy w szkole: 
a) rozpoczęcie i zakooczenie roku szkolnego;  
b) ślubowanie uczniów klas pierwszych; 
c) Święto Patrona Szkoły;  
d) Dzieo Komisji Edukacji Narodowej; 
e) Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę; 
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f) Święto Konstytucji 3-go Maja; 
g) Pożegnanie uczniów klas szóstych; 
 

Rozdział III                                                                                                                                     
Sztandar szkoły i poczet sztandarowy 

§ 1 

1. Sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, symbolem Małej 
Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.  

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, 
transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, postaw wyrażających jego 
poszanowanie. 

§ 2 

1. Sztandar został nadany szkole dnia 13.09.2004 w 65- rocznicę bitwy pod Łętownicą 
i Andrzejewem.                                                                                                                          

2. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Kanonik Tadeusz Podbielski.                                       

3. Rodzicami chrzestnymi sztandaru są: p. Ewa Godlewska – Przewodnicząca Rady 

Rodziców (2004) oraz p. Józef Kossecki – syn dowódcy 18 Dywizji Piechoty. 

§ 3 

1. Sztandar towarzyszy młodzieży we wszystkich uroczystych chwilach . 

2. Sztandar szkoły może brad udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych 

przez administrację samorządową i paostwową oraz w uroczystościach religijnych: 

mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych. 

3. Sztandar jest wprowadzany do sali na początku uroczystości i opuszcza miejsce 
uroczystości przed częścią artystyczną. 

4. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi. 

5. Sztandar jest przechowywany w gablocie okolicznościowej na korytarzu szkolnym. 

§ 4 

1. Sztandar jest dwustronny. 

2. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o boku długości 80 cm. 

3. Barwy sztandaru są białe, czerwone i zielone. Bok sztandaru przymocowany jest do 

drzewca, w który wbite są gwoździe honorowe w ilości 14 sztuk. 

4. Strona główna sztandaru - awers, jest wykonana w kolorze białym i czerwonym. 

Pośrodku płata widnieje wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczpospolitej 

Polskiej, pod którym znajduje się haftowany złotą nicią napis: ”BÓG HONOR 

OJCZYZNA”. Orzeł znajdujący się na stronie głównej płata ma koronę, dziób i szpony 

haftowane złotą, metalizowaną nicią.  

5. Na odwrotnej stronie płata - rewers,  na barwie zielonej w górnej części znajduje się 
napis: „SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 DYWIZJI PIECHOTY ZIEMI ŁOMŻYOSKIEJ”  
haftowany złotą nicią.  
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6. Poniżej umieszczona jest odznaka 18 Dywizji Piechoty. Odznaka ta wykonana jest w 
formie tarczy o pogrubionej srebrnej krawędzi. Środek zajmuje srebrny orzeł w 
koronie, z głową zwróconą w prawą stronę. Na piersi orła widnieje wielka litera „K”, 
zaś na skrzydłach liczba 18  barwy kremowej, będąca numerem dywizji. Tło tarczy 
haftowane jest czerwoną nicią.  

7. Za tarczą umieszczone są dwa skrzyżowane miecze. Poniżej znajduje się złoty napis:   
„W ANDRZEJEWIE". Płat sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, 
jest obszyty frędzlą.  

8. Drzewce sztandaru wykonane są z drzewa toczonego. Drzewce są dwudzielne, 
połączone tuleją z białego metalu. Na dolnym koocu drzewca znajduje się 
zaokrąglone okucie z posrebrzanego metalu. 

9. Głowicę sztandaru stanowi dwustronny orzeł w koronie, z głową zwróconą w prawo, 
wykonany z posrebrzanego metalu. 

§ 5 

1. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej zaszczytna i honorowa funkcja 
uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni się znajdowad uczniowie godni 
takiego zaszczytu, o nienagannej postawie. 

2. W skład pocztu sztandarowego wchodzą: 
a) Skład pocztu sztandarowego:                                                                                

chorąży: jeden uczeo  kl. VI                                                                                               

asysta: dwie uczennice kl. VI 

b) Drugi skład pocztu sztandarowego:                                                                    

chorąży: jeden uczeo  kl. VI                                                                          

asysta: dwie uczennice kl. VI 

3. Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna składu pocztu 
sztandarowego za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów 
oraz dyrektora szkoły.  

4. Uczniowie wybierani są z klasy programowo najwyższej.  
5. Kadencja pocztu trwa jeden rok począwszy od ślubowania do dnia uroczystego 

zakooczenia roku szkolnego. 
6. Po skooczeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 

książkowe, a ich nazwiska zostają wpisane do kroniki szkoły. 
7. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą byd odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim wypadku należy dokonad  wyboru uzupełniającego. 
8. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

 biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię; 

 białe rękawiczki; 
9. Opiekun pocztu dba o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem 

przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.  
 
 

 
10. Ceremonii przekazania sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu 

dokonuje Dyrektor Szkoły podczas uroczystości zakooczenia roku szkolnego. 
11. Podczas ceremonii przekazania sztandaru poczty składają następujące ślubowanie: 

a) Uczniowie z pocztu ustępującego: 
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                „Przyjmij ten sztandar z rąk moich i przysięgnij, że go dzierżyd godnie będziesz. 
Noś Go dumnie i wysoko, ochraniaj w każdej potrzebie. Swoją postawą i pilnością w nauce 
bądź wzorem dla wszystkich uczniów tej szkoły, z którymi wspólnie pomnażad będziesz 
jego cześd i chwałę” 

b) Uczniowie z nowego pocztu: 
                 „Przyjmując ten sztandar, przyrzekamy, że nieśd go będziemy wysoko, pomnażad            
        bogaty dorobek naszej szkoły i nie splamimy nigdy honoru ucznia”. 

c) Wręczenie nowemu pocztowi białych rękawiczek następuje przy słowach: 
” Nałóż te rękawiczki – niech one będą wyrazem czci i nieskazitelności naszego 
sztandaru” 

Rozdział IV                                                                                                                                              
Hymn szkoły  

§ 1 

1. Szkoła posiada od września 2004 roku własny hymn.  
2. Autorem słów hymnu  jest Przewodniczący Rady Gminy p. Ryszard Skłodowski. 
3. Hymn ułożono na melodią znanej żołnierskiej pieśni pt. ”Rozszumiały się wierzby 

płaczące”. 
 

Treśd hymnu: 
I. 18 Dywizja Piechoty,                                                                                                                                            

tu stoczyła ostatni swój bój.                                                                                                                         
Jej ofiarę, walecznośd  i cnoty,                                                                                                                       
w życiu, w nauce pragniemy mied za wzór. 

Ref: Zagoił rany czas,                                                                                                                                                                     
lecz został skarbiec cnót,                                                                                                                                                          
z którego każdy z nas,                                                                                                                                                           
czerpiąc dziękuje za ich trud.                                                                                                                                                      
Za koszmar tamtych dni,                                                                                                                                                                         
łzy matek, ojców gniew                                                                                                                                                                  
za dar przelanej krwi,                                                                                                                                                                           
niech w niebie zabrzmi dziś nasz śpiew. 

II. Nie musimy już dziś walczyd zbrojnie,                                                                                      
składad ojczyźnie daniny krwi,                                                                                                                                                                 
dobra pracą, nauką spokojnie,                                                                                                                   
ukształtujmy jej przyszłe, piękne dni. 

Ref: Niech nam pomaga w tym,                                                                                                                                                                           
dodając nowych sił,                                                                                                                                                                      
nasz sztandar i nasz hymn,                                                                                                                                                                  
by każdy z nas Polakiem był.                                                                                                                                                                  
Gdy serce powie Ci:                                                                                                                                                                     
Ojczyzna , honor, Bóg                                                                                                                                                                                           
spełnią się twoje sny,                                                                                                                                                                                  
nie musisz szukad innych dróg. 

4. Hymn szkoły śpiewany jest na apelach i uroczystościach szkolnych. 
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5. Hymnu nie śpiewa się na apelach zwykłych i organizacyjno-porządkowych. 
6. Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom paostwowym śpiewany jest 

hymn Polski „ Mazurek Dąbrowskiego”. 
 

Rozdział V      
Patron Szkoły 

  § 1                                                                                                                                       

1. Szkoła nosi imię 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyoskiej. 
2. Dzieo Patrona jest obchodzony każdego roku we wrześniu, w niedzielę najbliższą 

rocznicy bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą, która miała miejsce 12-13 .09.1939r. 
3. Na uroczystośd składa się: udział uczniów we mszy św, częśd artystyczna na 

cmentarzu , złożenie kwiatów na Mauzoleum oraz na grobie żołnierzy AK. 
4.  Na korytarzu szkolnym (na parterze) przygotowuje się całoroczną  gazetkę 

poświęconą patronowi szkoły. 
5. We wrześniu, każdego roku szkolnego przeprowadzane są konkursy związane                    

z patronem ( plastyczne, wiedzy, recytatorskie...) 
6. W szkolnej Izbie Pamięci, znajdującej się w sali historycznej znajdują się pamiątki               

z II wojny światowej oraz zgromadzona dokumentacja historyczna dotycząca patrona 
szkoły. 

7. W ciągu całego roku w planie wychowawczym szkoły i w planach realizacji godzin 
wychowawczych umieszczone są działania na rzecz uczczenia pamięci patrona szkoły 
( sprzątanie i czyszczenie Mauzoleum oraz pomnika żołnierzy AK, składanie wiązanek 
kwiatów w dniu 1 września każdego roku, wycieczki do miejsc walk). 
 

Rozdział VI 
Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

§ 1 

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się we wrześniu lub październiku 
każdego roku. 

2. Pierwszoklasiści stoją w postawie zasadniczej na bacznośd.  
3. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali.  
4. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę 

wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za Dyrektorem Szkoły 
rotę przysięgi: 

 
 
 
 
ROTA ŚLUBOWANIA PIERWSZOKLASISTÓW: 

Ślubuję byd dobrym uczniem,                                                                                                                       

Dbad o honor mojej klasy i szkoły.                                                                                                 

Będę uczył się tego,  co piękne i dobre,                                                                                            

Będę słuchał swoich nauczycieli i rodziców,                                                                                     

Będę spieszył innym z pomocą ,                                                                                                          
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Chcę swoją postawą sprawiad radośd bliskim,                                                                                

By wyrosnąd na dobrego człowieka i wzorowego Polaka,                                                                                     

Ślubujemy ! 

Rozdział VII 
Pożegnanie absolwentów 

§ 1 

1. Na uroczystym apelu kooczącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają uroczyste 
ślubowanie.  

2. Wszyscy zgromadzeni stoją na bacznośd.  
3. Do sztandaru podchodzą gospodarze klas szóstych.  
4. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami  

i powtarzają za dyrektorem szkoły słowa przysięgi: 
 

ROTA ŚLUBOWANIA ABSOLWENTÓW: 

My, uczniowie Szkoły Podstawowej im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyoskiej  

w Andrzejewie  dziękując  nauczycielom i wszystkim wychowawcom za trud włożony w 

nasze wychowanie i wykształcenie, 

Przyrzekamy: Godnie reprezentowad imię Szkoły 

                          Pracowad nad doskonaleniem swojego charakteru, 

                          Dążyd do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności 

Przyrzekamy, że wiedza, której podstawy zdobyliśmy w tej Szkole       

będzie służyła Ojczyźnie – Rzeczpospolitej Polskiej.” 

 
Rozdział VII 

Dekoracja budynku szkoły flagami paostwowymi 

§ 1 

1. Budynek szkoły jest dekorowany flagami paostwowymi w: 

 Dzieo Patrona Szkoły 

 święta paostwowe 

 Dzieo rozpoczęcia i zakooczenia roku szkolnego 

 Ważne wydarzenia w życiu kraju 
 

                                                                                                

 


