
 

CEREMONIAŁ SZKOŁY 

 

Rozdział I 

Tradycje szkoły 

 

§ 1 

 

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie ma prawo 

do poznania historii szkoły, jej znaczenia i osiągnięć 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) Dzień Patrona - okrągłe rocznice z udziałem gości; 

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 państwowymi; 

 

 

§3 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie posiada następujące 

symbole: 

1) Patrona – Gabrielę Mistral 

2) Sztandar 

3) Hymn 

4) Ceremoniał wewnątrzszkolny 

§4 



 

1. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć 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 państwowe i imprezy w szkole: 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

3) Święto Patrona Szkoły - okrągłe rocznice; 

4) Pożegnanie absolwentów; 

 

 

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 5 maja 1973 r. podczas uroczystości nadania 

szkole imienia Gabrieli Mistral. 

 

  

§3 

 

1. Sztandar towarzyszy młodzieży we wszystkich uroczystych chwilach. 

 

2. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych 

przez administrację samorządową i państwową; 

 

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. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej zaszczytna i honorowa funkcja 

uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni się znajdować uczniowie godni 

takiego zaszczytu, o nienagannej postawie. 

 

2. W skład pocztu sztandarowego wchodzą: 

 

1. Skład pocztu sztandarowego: chorąży: jeden uczeń programowo najwyższej, 

asysta: dwie uczennice programowo najwyższej; 

2. Drugi skład pocztu sztandarowego: chorąży: jeden uczeń programowo najwyższej, 

asysta: dwie uczennice programowo najwyższej; 

 

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 

zakończenia roku szkolnego. 

 

6. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego. 

 

7. Insygnia pocztu sztandarowego to biało – czerwone szarfy założone przez prawe 

ramię; 

 

8. Opiekun pocztu dba o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem 

przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami. 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Hymn szkoły 

 

§ 1 

 

1. Szkoła posiada własny hymn. 

 

2. Autorem słów i melodii hymnu jest pani Regina Sobolewska. 

 

 

Treść hymnu: 

 

 

 

 

3. Hymn szkoły śpiewany jest na apelach i uroczystościach szkolnych. 

 

„Błękitna tarcza jest z syrenką, 

sztandar i patronki imię. 

To nasza duma jest i piękno,  

wszystko co sercu bliskie. 
 

Bo szkoła nasz przyjaciel, 

na wspólne i radosne dni, 

bo szkoła nasz przyjaciel,  

a z nią zawsze my.” 
 



4. Hymnu nie śpiewa się na apelach zwykłych i organizacyjno-porządkowych. 

 

5. Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest 

również hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. 

 

 

Rozdział V 

Patron Szkoły 

 

§ 1 

 

1. Szkoła nosi imię Gabrieli Mistral. 

 

2. Dzień Patrona jest obchodzony każdego roku 7 kwietnia, w rocznicę urodzin patronki. 

 

3. Na korytarzu szkolnym, na parterze, znajduje się popiersie patronki dłuta prof. 

Tadeusza Łodziary. 

 

4. W kwietniu każda klasa zobowiązana jest do wykonania zadań związanych z Dniem 

Patronki ustalonych na dany rok przez Samorząd Szkolny. 

 

5. W szkolnej bibliotece znajdują się pamiątki dotyczące patronki szkoły. 

 

6. W ciągu całego roku w programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły i w 

planach realizacji godzin wychowawczych umieszczone są działania na rzecz 

uczczenia pamięci patrona szkoły  

 

 

Rozdział VI 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

 

§ 1 

 

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w październiku każdego roku. 

 

2. Pierwszoklasiści stoją w postawie zasadniczej na baczność. 

 

3. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. 

 

4. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma 

palcami i powtarza za Dyrektorem Szkoły rotę przysięgi: 

 

 

ROTA ŚLUBOWANIA PIERWSZOKLASISTÓW: 

 

Czy ślubujecie: 

Być dobrymi uczniami? 

Szanować symbole narodowe? 

Być przyjaciółmi zwierząt i roślin? 



Szanować wszystkich, którzy pracują w szkole, aby nam było w niej dobrze? 

Być dobrymi kolegami i koleżankami? 

Swoja nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom? 

 

Dzieci odpowiadają: 

Ślubujemy! 

 

. 

 

 

 

 

Rozdział VII 

Pożegnanie absolwentów 

 

§ 1 

 

1. Na akademii z okazji ukończenia szkoły absolwenci składają uroczyste ślubowanie. 

 

2. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. 

 

3. Do sztandaru podchodzą przedstawiciele klas najstarszych. 

 

4. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami  

i powtarzają za prowadzącym słowa ślubowania: 

 

ROTA ŚLUBOWANIA ABSOLWENTÓW: 

 

My, absolwenci Szkoły Podstawowej nr 264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie ślubujemy: 

 Strzec chlubnego imienia szkoły - ŚLUBUJEMY! 

 Rzetelnie uczyć się i pracować - ŚLUBUJEMY! 

 Troszczyć się o prawidłowy rozwój swojej osobowości - ŚLUBUJEMY! 

 Okazywać życzliwość i szacunek wszystkim ludziom - ŚLUBUJEMY! 

 Stać się pożytecznymi i prawymi obywatelami naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej 

Polskiej - ŚLUBUJEMY! 

 

 

 

Rozdział VII 

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi 

 

§ 1 

 

1. Budynek szkoły jest dekorowany flagami państwowymi w:  

 

a) Dzień Patrona Szkoły 

b) święta państwowe 

c) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 

d) ważne wydarzenia w życiu kraju 


