
CEREMONIAŁ I TRADYCJA
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W

ŁUPAWIE.

   Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem
sztandaru  szkolnego  i  samej  celebracji  sztandaru.  Jest  on  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.

Sztandar Szkolny
1. Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu,

symbolem  małej  Ojczyzny,  jaką  jest  Szkoła  i  jej  najbliższe  otoczenie.
Uroczystości  z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania,  a prze-
chowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych
postaw.

2. Sztandar jest  przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W
tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego oraz teksty: 

- ślubowania klas pierwszych szkoły podstawowej
- przyrzeczenia  klas  ósmych  szkoły  podstawowej  i  klas  trzecich

gimnazjalnych
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 tego zaszczytu.

Insygnia Pocztu Sztandarowego
1. Do sztandaru Zespołu Szkół

-  biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane kolorem
białym do góry.

-   białe rękawiczki
Chorąży i asysta: chorąży: 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Łupawie

                    asysta: 4 uczennice Szkoły Podstawowej w Łupawie
2. Ubiór pocztu
      uczennica: (asysta)
 - biała bluzka
 - spódnica czarna lub granatowa 
 - ciemne buty

uczeń: (chorąży)
- biała koszula
- spodnie czarne lub granatowe
- ciemne buty

Udział Pocztu Sztandarowego 
Dotyczy uroczystości na terenie Zespołu Szkół:
1. Rozpoczęcie roku szkolnego



2. Ślubowanie klas I SP 
3. Dzień Edukacji Narodowej
4. 11 Listopada
5. 3 Maja 
6. Przyrzeczenie klas VIII SP i III G
7. Zakończenie roku szkolnego
8. Uroczystości lokalne wymagające udziału pocztu sztandarowego

    Uroczystości wspólne dla Szkoły Podstawowej w Łupawie rozpoczynają
się  i  kończą  Hymnem  Państwowym.  Po  rozpoczynającym  uroczystość
hymnie śpiewana jest Pieśń Szkoły. 
  Uroczystości  odbywające  się  w  poszczególnych  grupach  wiekowych
rozpoczynają się Hymnem Państwowym, a kończą Pieśnią Szkoły.
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