Regulamin nr 1
CEREMONIAŁ VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANUSZA KORCZAKA w SOSNOWCU
Akty prawne dotyczące symboli, barw narodowych oraz hymnu:
1. Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
(Dz. U. Nr 235 poz. 2000).
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
2005 Nr 172 poz. 1439).
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
2004 Nr 49 poz. 467).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad
podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa
dyplomatyczne i misje za granicą (Dz. U. 2002 Nr 34 poz. 324).
6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1990 r. w sprawie ochrony nazwy państwa
polskiego (M. P. 1990 Nr 39 poz. 306).
7. Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw (Dz. U. 1990
Nr 34 poz. 199).
8. Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. 1990 Nr 10 poz. 60).
9. Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa
o wykroczeniach (Dz. U. 1985 Nr 23 poz. 100).
10. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7 poz.
18 ze zm.).
11. Dekret z dnia 7 grudnia 1995 roku o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz
o pieczęciach państwowych (Dz. U. Nr 47, poz. 3146 ze zm.).

Ceremoniał szkolny to sposób przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych
z udziałem sztandaru szkoły; to również zbiór zasad zachowania się w trakcie uroczystości
szkolnych.
1. Uroczystości szkolne, tworzące ceremoniał szkolny:
1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz;
2) pożegnanie uczniów kończących szkołę;
3) dzień patrona;
4) inne uroczystości, odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. święta
państwowe).
2. Symbole szkolne:
1) sztandar szkoły (składa się z prostokątnego płatu obszytego złotą frędzlą, prawa strona
jest w barwach narodowych, jest na niej umieszczone godło państwowe, na lewej
stronie płata znajdują się barwy szkoły, na których widnieje napis z nazwą i imieniem
liceum oraz wizerunek patrona);
2) godło szkoły (jest znakiem rozpoznawczym liceum, należy je eksponować podczas
uroczystości szkolnych, na dyplomach, oficjalnych pismach, pismach urzędowych szkoły,
znaczkach, identyfikatorach):
a) jest umieszczane na stronie internetowej liceum na pozycji uprzywilejowanej.
3. Poczet sztandarowy:
1) opiekunowie pocztu: trzech uczniów wybranych spośród zaproponowanych przez radę

pedagogiczną (oraz skład rezerwowy);
2) sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach w liceum, poza nim na
zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych;
gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono
żałobę narodową, powinien być ozdobiony czarnym kirem (wstążkę czarnej materii
przywiesza się w miejscu zamocowania sztandaru na drzewcu od lewej górnej strony do
prawej);
3) podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na
ramieniu, przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do
przodu;
4) podczas uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez
podawania komend; w czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają; poczet
przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej
lub prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych, podnosząc sztandar do pionu;
w trakcie mszy lub innej uroczystości kościelnej członkowie pocztu sztandarowego nie
klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały
czas w pozycji "baczność" lub "spocznij"; pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu
w pozycji "baczność" następuje w sytuacjach:
a) podczas każdego podniesienia hostii, w czasie przemienienia, przed komunią oraz
w trakcie trzykrotnego podniesienia monstrancji przy wystawieniu sakramentu,
b) podczas opuszczania trumny do grobu,
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
d) podczas składania wieńców, kwiatów i zapalania zniczy przez wyznaczone delegacje,
na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez osobę przemawiającą;
5) chorąży i asysta powinni być ubrani: uczeń - ciemny garnitur, biała koszula, krawat
i ciemne pantofle, uczennice - białe bluzki, ciemne spódnice (ciemne kostiumy), ciemne
pantofle;
6) insygnia pocztu sztandarowego: biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawe
ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięta na lewym biodrze, białe
rękawiczki (insygnia są przechowywane w gabinecie dyrektora liceum);
7) całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu sztandarowego
wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli liceum;
8) w czasie uroczystości osoba prowadząca podaje komendę: "baczność", "poczet
sztandarowy wprowadzić" (uczniowie bez nakryć głowy zachowują postawę zasadniczą),
poczet wchodzi na miejsce, jeśli droga przemarszu jest wąska, może iść "gęsiego", przy czym
osoba trzymająca sztandar idzie w środku (w czasie przemarszu wszyscy stoją a sztandar
należy pochylić pod kątem 45% do przodu), poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej
stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu (poczet może wchodzić
przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią); po wprowadzeniu sztandaru,
prowadzący podaje kolejną komendę: "do hymnu państwowego" - wszyscy (poza pocztem
sztandarowym) odśpiewują hymn "Mazurek Dąbrowskiego"(hymn państwowy wykonywany
jest na początku uroczystości, ilość zwrotek jest dowolna), w trakcie hymnu sztandar jest
pochylony pod kątem 45% do przodu; po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę:
"po hymnie" - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną, poczet sztandarowy
podnosi sztandar do pionu; na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje
komendę: "poczet sztandarowy wyprowadzić" - zachowanie uczestników i czynności pocztu
są analogiczne do sytuacjo wprowadzenia pocztu;

9) sposób zachowania pocztu sztandarowego:
a) "Na ramię" - chorąży prawą ręką (pomagając lewą) kładzie drzewce na prawe ramię
i trzyma je pod kątem 45 (w stosunku do ramienia),
b) "Prezentuj" - z położenia "Do nogi" chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do
góry wzdłuż prawego ramienia, lewą ręką chwyta drzewce tuż pod prawą i opuszcza
prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część 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 ten wykonuje się na
komendę "Baczność",
d) salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy "Prezentuj", chorąży robi zwrot
w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej
stopy i pochyla sztandar w przód 45°; po czasie "salutowania" przenosi sztandar do
postawy "Prezentuj" (sztandar należy także pochylić w czasie wciągania flagi
państwowej na maszt oraz w wypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś
pamięci.
9) ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystości
szkolnej w bezpośredniej obecności dyrektora liceum: występuje poczet sztandarowy
ze sztandarem, wychodzi nowy skład pocztu; jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy
chorąży, który wygłasza formułę: Przekazujemy wam sztandar - symbol VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, opiekujcie się nim i godnie
reprezentujcie naszą szkołę. Na co chorąży nowego pocztu odpowiada: Przyjmujemy od
was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być
godnymi reprezentantami VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka
w Sosnowcu. Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia; chorąży salutuje sztandarem,
nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po czym następuje
przekazanie sztandaru a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego:
rękawiczek i szarf; dotychczasowy poczet powraca do pozostałych uczniów.
4. Symbole państwowe:
1) na zewnątrz budynku tablica z godłem po prawej stronie lub nad wejściem do budynku
oraz tablica z nazwą instytucji;
2) wewnątrz sal szkolnych i w pokojach administracji na ścianie widocznej od wejścia (nie
powinno być na niej innych obiektów).

