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Rozdział I   

Symbole Szkoły 

 

§ 1  

Wstęp 

Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie 

uroczystości szkolnych jest ceremoniał szkolny, który stanowi integralną część 

tradycji i harmonogramu pracy  placówki. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji. 

§ 2  

Patron szkoły 

1. Rada Miejska w Węgrowie Uchwałą Nr XXV/153/01 Rady Miejskiej Węgrowa  

z dnia 01.03.2001 roku nadała Szkole Podstawowej w Węgrowie  

ul. Kościuszki 16 imię Jana Pawła II. 

2. Jan Paweł II – właściwie Karol Józef Wojtyła, urodzony 18.V.1920 w Wadowicach; 

zmarł 2.IV.2005 w Watykanie. Polski duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, 

kardynał, papież (16.X.1978 – 02.IV.2005) Kościoła Katolickiego, kawaler Orderu 

Orła Białego, błogosławiony Kościoła Katolickiego.16 października 1978 Kardynał 

Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II rozpoczynając 

27 – letni pontyfikat, jeden z najdłuższych w historii Kościoła. Jan Paweł II  

był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem 

Rzymu niebędącym Włochem. Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana 

Pawła II były liczne podróże zagraniczne – pielgrzymki. Odbył ich 104, 

odwiedzając wszystkie zamieszkałe kontynenty. Polskę odwiedził najwięcej,  

bo aż 8 razy. Jan Paweł II jest autorem licznych i ważnych dokumentów 

papieskich: encyklik, listów apostolskich, adhortacji apostolskich, konstytucji 

apostolskich. Pontyfikat Jana Pawła II zmienił wizerunek papieski,  

jego postrzeganie przez chrześcijan oraz wyznawców innych religii.  

Upływał pod znakiem posługi na rzecz ekumenizmu, cywilizacji miłości, wolności 

wzorowanej na Eucharystii. Nasz papież przyjął postawę papieża bliskiego 

wszystkim ludziom, Papieża – Apostoła. Jan Paweł II chętnie spotykał się  

z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. 1 maja 2011 roku papież Jan Paweł 
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II został błogosławionym Kościoła Katolickiego. Dnia 27 kwietnia 2014 roku papież 

Polak został ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego. 

§ 3  

Sztandar szkoły 

1. Sztandar szkoły jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, 

 jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru 

wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie 

sztandaru do prezentacji -  właściwych postaw jego poszanowania. 

2. Szkoła posiada sztandar wykonany przez rodzinną pracownię haftu 

artystycznego KRAMEX z Suwałk, który został poświęcony przez ks. 

Tadeusza Pikusa, biskupa  Diecezji  Drohiczyńskiej. 

3. Opis sztandaru Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Jana Pawła II w Węgrowie: 

4. Sztandar jest w kształcie kwadratu o wymiarach 100cm×100cm. Boki 

sztandaru obszyte są frędzlami koloru złotego długości 5cm. 

Awers: 

Na czerwonym tle w środku widnieje godło państwowe, którym jest orzeł biały z 

głową zwróconą w prawo i ozdobioną złotą koroną. Rozpostarte skrzydła symbolizują 

dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. W 

górnej części nad orłem został umieszczony napis Ojczyzna, a w dolnej części: dom, 

szkoła, praca. Wyhaftowane słowa symbolizują najważniejsze dla nas wartości. 
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REWERS: 

 Na ciemnoniebieskim tle centralne miejsce zajmuje wizerunek naszego Patrona –      

Papieża Jana Pawła II. Wokół wizerunku została umieszczona nazwa: Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie.  

 

 

 

Drzewce sztandaru zostały przygotowane z dębowego drzewa i zakończone głowicą 

w kształcie orła w kolorze srebrnym. 

 

1. Sztandar wraz z insygniami jest przechowywany w zamkniętej gablocie 

 w holu głównym szkoły.     

 

§ 4 

 Hymn szkoły 

1. Hymn szkoły powstał w 2001r. w związku z nadaniem imienia placówce. 

Jego autorkami są nauczycielki naszej szkoły: p. Barbara Ufnal (słowa)  

i p. Dorota Żebrowska (muzyka). 

2. Znajomość słów to jeden z ważnych obowiązków uczniowskich. Podczas 

wykonywania hymnu uczniowie zachowują się tak, jak podczas wykonywania 

hymnu państwowego. 
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Tekst hymnu szkoły. 

 

Janie Pawle drogi-nasz Patronie! 

Włóż swe ręce na dziecięce skronie 

Prowadź w życie jak wycieczkę w góry 

Prostuj drogę, rozpędź groźne chmury. 

Ref. 

Ucz nas wiary i nadziei 

Mnożyć szczęście i pogodę, 

Dzielić smutki i radości 

Dodać do pracy zgodę 

Pomnożymy swoją wiedzę 

Podzielimy się sercami 

Zło będziemy odejmować 

Dobro do dobra dodamy. 

II 

Z Tobą trudne szczyty zdobędziemy 

A przepaści wszystkie zasypiemy 

Wejść wysoko wszystkim pomożemy 

Żyć jak uczysz bardzo, bardzo chcemy. 

 

III 

Chcemy wiary,  jaką Ty  się chlubisz 

Z Twa mądrością przejść przez szkolne lata 

Lubić siebie, tak jak Ty nas lubisz 

W każdym z nas zobaczyć chcemy brata 
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§ 5 

Miejsce pamięci Patrona szkoły 

1. Miejsce pamięci Patrona szkoły znajduje się w holu głównym.  

2. Stanowi go kamienna płyta wykonana przez p. Sławomira Skórę z Węgrowa.  

Na płycie umieszczone jest popiersie Ojca Świętego i napis złożony 

z mosiężnych liter, które wykonali Mieczysław, Jarosław i Grzegorz Wszelacy. 

3. Tekst widniejący na płycie: 

„Być wykształconym to znaczy być lepiej przygotowanym do życia, posiadać 

większą zdolność oceniania jego wartości”. Jan Paweł II  

4. Kamienna płyta została poświęcona 18 V 2001r. przez ks. biskupa Antoniego 

Pacyfika Dydycza. 

 

§ 6 

Sala Patrona 

1. W sali Patrona znajdują się pamiątki poświęcone Janowi Pawłowi II.  

Są to zdjęcia, książki, czasopisma, informacje dotyczące życia Karola Wojtyły, 

wyboru na papieża i pontyfikatu.  

2. Na szczególną uwagę zasługuje nóż i pióro, których używał  Ojciec Święty 

sprawując urząd głowy Kościoła, album z jego oryginalnym podpisem  

oraz błogosławieństwo udzielone przez Jana Pawła II wszystkim pracownikom 

szkoły, uczniom i rodzicom z okazji przystąpienia naszej placówki do Rodziny 

Szkół im. Jana Pawła II. 

 3. Dotychczasowy sztandar, ze względu na zniszczenia, został zastąpiony nowym 

sztandarem i po uroczystej ceremonii pożegnania 18.05.2016r., umieszczony w 

gablocie w Sali Patrona.  

Został on wykonany przez Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny 

Niepokalanej z Łomży i poświęcony 18.05.2001r. przez ks. Antoniego Pacyfika 

Dydycza, biskupa Diecezji Drohiczyńskiej. 
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Opis sztandaru:  

AWERS: 

Na czerwonym tle widnieje srebrzysty orzeł w koronie. Rozpostarte skrzydła 

świadczą o niezwykłej sile i potędze tego symbolicznego ptaka. 

 

 

 

REWERS: 

Na ciemnoniebieskim tle w cieniowanym kole umieszczona została duża podobizna 

naszego Patrona-Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego prawa ręka uniesiona  

jest w geście powitalnym, w lewej zaś trzyma krzyż papieski. Twarz wyraża spokój 

i radość.  
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§ 7 

Logo szkoły 

1. Logo szkoły stanowi wizerunek Jana Pawła II. Głowa papieża jest lekko zwrócona 

w prawą stronę. Ten znak jest używany na wszystkich dokumentach szkolnych 

stosowanych w obiegu wewnętrznym i zewnętrznym. 

 

 

2. Szkoła może używać znaczka z logo szkoły.  

3. Znak ma kształt koła. W środku na białym tle widnieje podobizna Jana Pawła II 

ograniczona otokiem. Prawa ręka Ojca Świętego uniesiona jest w geście 

powitalnym, w lewej zaś trzyma krzyż papieski. Twarz wyraża spokój i radość. 

Na obwodzie koła znajduje się napis: „Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II 

w Węgrowie”. 

 

§ 8 

Uroczystości państwowe i szkolne oraz dekoracja budynku flagami 

1. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną i bierze udział  

w następujących uroczystościach państwowych, religijnych i szkolnych:  

a) rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

b) Święto Niepodległości 11 XI, 

c) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

d) ślubowanie klas pierwszych, 

e) uroczystości rocznicowe związane z bitwą pod Węgrowem, 

f) Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 01 III, 

g) obchody Dnia Patrona, 
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h) zjazd Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II, 

i) powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę, 

j) na zaproszenie innych szkół i instytucji,  

k) uroczystości pogrzebowe. 

2. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 

pogrzebowych, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem. 

a) sposób udekorowania kirem: 

Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca  

w połowie dolnej czerwonej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych płachty 

naszego sztandaru. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru 

przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony  

do prawej. 

3. Budynek szkoły dekorowany jest flagami podczas: 

a) świąt państwowych: 01 III; 01, 02, 03 V; 01 VIII; 11 XI – trzy flagi państwowe,  

b) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego – trzy flagi: papieska w środku, 

po bokach dwie państwowe,  

c) uroczystości związanych z osobą Patrona: Dzień Patrona 18 V, wybór 

na papieża 16 X –trzy flagi: państwowa w środku, dwie papieskie  

po bokach. 

4. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagi państwowe dekoruje 

się kirem. 

 

Rozdział II 

Ceremoniał pocztu sztandarowego 

 

§ 9 

Skład pocztu sztandarowego 

1. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie o co najmniej bardzo dobrej 

ocenie zachowania. 

2. Skład pocztu sztandarowego: 

a) chorąży: jeden uczeń,  
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zastępca chorążego: jeden uczeń,  

b) asysta: cztery uczennice, 

zastępcy asysty: dwie uczennice, 

c) gwardziści: czterech uczniów,  

zastępcy gwardzistów: dwóch uczniów.    

§10 

Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego 

1. Kandydaci do pocztu wybierani są spośród uczniów klas V.  

2. Kandydatów zgłaszają do dyrektora szkoły opiekunowie pocztu sztandarowego  

po uzyskaniu zgody rodziców.  

3. Dyrektor zatwierdza zaproponowane kandydatury. 

4. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od ślubowania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego. 

5. Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności  

za brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału,  

a także inne uchybienia regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany  

z funkcji decyzją rady pedagogicznej na wniosek opiekunów sztandaru.  

W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.  

6. Od decyzji rady pedagogicznej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły  

w terminie 7 dni.  

7. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od zapoznania się z opinią opiekunów  

i wychowawcy wydaje ostateczną decyzję. 

§ 11 

Insygnia i strój pocztu sztandarowego 

1. Insygnia pocztu sztandarowego to: 

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

  białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

- białe rękawiczki. 

2. Członków pocztu sztandarowego obowiązują następujące stroje: 
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- Chorąży (uczeń) – ciemny garnitur lub spodnie, biała koszula,  

czarne obuwie. 

- Asysta (uczennice) - biała bluzka i ciemna spódnica, ciemne obuwie. 

- Gwardziści – mundur galowy w kolorze żółto – 

niebiesko – czerwonym, ozdobiony białym 

kołnierzem i białymi mankietami, beret w kolorze 

niebieskim zakończony czerwonym pomponem; 

halabarda. 

 

 

 

 

3. Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku  

w trudnych warunkach pogodowych, obowiązują granatowe peleryny. Na ich 

plecach znajduje się herb papieski Jana Pawła II i wyhaftowany złotymi nićmi 

napis: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie. 

 Opis herbu: Na panoplium składającym się z dwóch skrzyżowanych w skos kluczy 

św. Piotra, skierowanych piórami na zewnątrz i ku górze, gdzie jeden jest srebrny, a 

drugi złoty, tarcza heraldyczna, zbliżona w kształcie do tarczy typu angielskiego. 

Ponad tarczą tiara, spod której wyłania się podobna do stuły czerwona wstęga, 

ozdobiona na swoich rozłożonych na boki końcach złotymi krzyżami i wykończona 

złotą frędzlą. W błękitnym polu tarczy, krzyż złoty łaciński, (stykający się z krawędzią 

tarczy jak w przypadku figury zaszczytnej), przesunięty w prawo. Pod poprzeczną 

belką krzyża, po lewej (heraldycznie) stronie, złota litera M, oznaczająca Maryję. 
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4. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmują się opiekunowie pocztu 

wyznaczeni przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

§ 12 

Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego 

1. W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego 

ustala się następujące postawy i chwyty: 

 

Postawy Opis chwytu 

„zasadnicza” 

  

Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze 

na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą 

ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty 

do ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała 

„spocznij” 

  

Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie 

„zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.  

„na ramię” 

  

Chorąży kładzie drzewce sztandaru prawą ręką (pomaga 

lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. 

Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej 

na szerokość dłoni.  

„prezentuj” 

  

Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką 

sztandar do położenia pionowego przy prawym ramieniu 

(dłoń prawej ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką 

chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym 

opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca. 

„salutowanie w miejscu” 

  

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 do 45 stopni. Po zakończeniu np. hymnu, 

przechodzi do postawy „prezentuj” i „spocznij”. 
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„salutowanie w marszu” 

  

Z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy 

salutowaniu w miejscu. Komendy „na prawo patrz” 

– pochyla sztandar; „baczność” – bierze sztandar na ramię. 

§ 13 

Komendy dla pocztu sztandarowego podczas uroczystości 

1. Podczas uroczystości dla pocztu sztandarowego obowiązują następujące 

komendy: 

a )   wejście pocztu sztandarowego 

Lp. Komendy i ich kolejność 

Opis zachowania 

uczestników  

po komendzie 

Poczet 

sztandarowy 
sztandar 

1. 

„ Całość, baczność! 

Sztandar Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Jana 

Pawła II  

w Węgrowie wprowadzić!” 

W postawie 

„zasadniczej” 

 

- wprowadzenie, 

- zajęcie 

ustalonego 

miejsca 

- „na ramię  

     w marszu” 

- prezentuj 

 

2. „Do hymnu!” 
W postawie 

„zasadniczej” 

Postawa 

„zasadnicza” 

- salutowanie 

w miejscu 

3. „Po hymnie!”  
W postawie 

„spocznij”  
„spocznij”  

- „prezentuj” 

- „spocznij” 

 

b)      wyjście pocztu sztandarowego 

Lp. 

 

Komendy i ich 

kolejność 

Opis zachowania 

uczestników  

po komendzie 

Poczet 

sztandarowy 
sztandar 

2. 
„ Całość, baczność! 

Sztandar Szkoły 

W postawie 

„zasadniczej” 

- postawa 

„zasadnicza” 

- postawa 

„zasadnicza” 
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Podstawowej Nr 2 im. 

Jana Pawła II w 

Węgrowie 

wyprowadzić!” 

- wyjście pocztu - „na ramię  

w marszu” 

3. „Spocznij!” Uczestnicy siadają   

2. Udział pocztu sztandarowego w czasie Mszy Świętej i uroczystości kościelnych. 

W czasie 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 stopni do przodu. Dopuszczalne jest trzymanie sztandaru  

na ramieniu. Poczet staje po lewej lub po prawej stronie bokiem do ołtarza 

i do zgromadzonych ludzi podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Świętej  

lub innych uroczystości 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 stopni do przodu  

w pozycji „Baczność” następuje w sytuacjach: 

a) podczas każdego podniesienie Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią 

Świętą oraz w trakcie trzykrotnego podniesienie Monstrancji przy Wystawieniu 

Najświętszego Sakramentu, 

b) podczas opuszczania trumny do grobu, 

c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

d) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza  

     lub inną przemawiającą osobę. 

§ 14 

Ceremonia ślubowania klas pierwszych 

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w trzecim tygodniu października. 

2. Po wydaniu komendy „Do ślubowania” poczet sztandarowy występuje 

i pochyla sztandar pod kątem 45º. W tym samym czasie przedstawiciele  

klas pierwszych (dziewczynka i chłopiec z każdego oddziału) podchodzą  

do sztandaru i ustawiają się półkolem. Następnie wszyscy pierwszoklasiści unoszą 

prawą rękę, a dwa palce: środkowy i wskazujący kierują w stronę sztandaru. 
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3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego czyta tekst przysięgi:  

„Jesteśmy małymi Polakami. Uczymy się w polskiej szkole. Przyrzekamy  

uczyć się pilnie. Przyrzekamy szanować wszystkich, którzy pracują w szkole. 

Będziemy się starali być dobrymi koleżankami i kolegami. Będziemy 

przyjaciółmi zwierząt i roślin. Chcemy swoją nauką i zachowaniem sprawić 

radość rodzicom i nauczycielom oraz naszej Ojczyźnie Polsce”. 

Po przeczytaniu tekstu przysięgi wszyscy pierwszoklasiści powtarzają  

„Przyrzekamy!”  

4. Po złożonym ślubowaniu dyrektor szkoły i dwóch zastępców pasują uczniów 

dotykając lewego ramienia ucznia piórem lub ołówkiem i wypowiadają słowa: 

„ (HHHHH....) pasuję Cię na ucznia/uczennicę Szkoły Podstawowej Nr 2 
Imię 

im. Jana Pawła II  w Węgrowie.” 

 

L.p. 

 
Komendy 

Opis sytuacyjny 

zachowania 

uczestników 

Poczet sztandarowy Sztandar 

1. 

„ Całość, baczność!  

Sztandar Szkoły 

Podstawowej Nr 2 

im. Jana Pawła II  

w Węgrowie 

wprowadzić!” 

Uczestnicy  

w postawie 

zasadniczej 

-wprowadzenie 

sztandaru, 

 

 

- zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

-postawa  

"na ramię  

w marszu" 

 

-postawa 

zasadnicza 

2. „Do ślubowania!” 

Uczestnicy  

w postawie 

"zasadniczej" 

ślubujący podnoszą 

prawą rękę  

do ślubowania 

( palce na wysokości 

oczu)  

Postawa 

"zasadnicza" 

-postawa 

"prezentuj" 

 

-postawa 

"salutowanie 

w miejscu" 
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3. „Po ślubowaniu!” 

Uczestnicy "spocznij" 

ślubujący opuszczają 

rękę 

Postawa "spocznij" 

-postawa 

"prezentuj" 

 

-postawa 

"zasadnicza" 

4. 

„Całość, baczność! 

Sztandar Szkoły 

Podstawowej Nr 2 

im. Jana Pawła II   

w Węgrowie 

wyprowadzić!” 

Uczestnicy – 

Postawa 

„zasadnicza” 

- postawa 

zasadnicza, 

wyprowadzenie 

sztandaru 

-  postawa 

„na ramię  

w marszu” 

5. „Spocznij!” Uczestnicy siadają   

§ 15 

Ceremonia przekazania opieki nad sztandarem i pożegnania absolwentów 

1. Przekazanie opieki nad sztandarem odbywa się w czasie 

uroczystego  zakończenia roku szkolnego. 

a) najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi 

nowy skład pocztu.  

Dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego mówi: 

„Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana 

Pawła II w Węgrowie. 

Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.” 

Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: 

„Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie 

wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową Nr 2 

im. Jana Pawła II w Węgrowie.” 

b) po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia,  
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c) dotychczasowy chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe 

kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru. 

2. Pożegnanie absolwentów i ślubowanie odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego. 

3. Po wydaniu komendy „Do ślubowania” poczet sztandarowy występuje  

i pochyla sztandar pod kątem 45º. W tym samym czasie wszyscy uczniowie 

klas szóstych unoszą prawą rękę, a dwa palce: środkowy i wskazujący kierują  

w stronę sztandaru. 

4. Jeden z absolwentów odczytuje słowa przysięgi: 

Rota ślubowania absolwentów: 

„My, Absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie 

ślubujemy: 

- dalszą pracą i nauką rozsławiać imię szkoły; 

- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II  w Węgrowie; 

- swoje życie opierać na nauce Wielkiego Polaka - Naszego Patrona –   

Jana Pawła II 

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać  

w dalszym swoim życiu”. 

Po przeczytaniu tekstu roty wszyscy absolwenci powtarzają: „Ślubujemy”. 

Lp. Komendy 

Opis zachowania 

uczestników  

po komendzie 

Poczet sztandarowy sztandar 

1. 

„Całość, baczność! 

Poczet sztandarowy – 

sztandar Szkoły 

Podstawowej Nr 2  

im. Jana Pawła II  

w Węgrowie 

przekazać!” 

 

uczestnicy postawa 

"zasadnicza" 

 

- nowy skład pocztu 

występuje  

i ustawia się  

na przeciw 

sztandaru 

postawa 

"zasadnicza" 

 

- nowy poczet  

w kolejności 

uczennica, uczeń, 

uczennica wykonuje 

krok do przodu 

-postawa 

"zasadnicza" 

 

- postawa 

"prezentuj" 

 

- chorąży 
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 przyklękając na 

prawe kolano całuje 

rąbek sztandaru 

 

- dotychczasowa 

asysta przekazuje 

insygnia 

- nowy poczet 

postawa zasadnicza 

-ustępujący poczet  

wykonuje krok 

 

podaje 

sztandar 

jednej  

z asysty, 

 

- przekazuje 

szarfę potem 

rękawiczki 

nowemu 

chorążemu, 

następnie 

odbiera 

sztandar,  

przekazuje  

go nowemu 

chorążemu. 

2. 

„Ustępujący poczet 

sztandarowy 

odmaszerować!” 

 

uczestnicy  

w postawie 

"zasadniczej" 

ustępujący poczet, 

przechodzi na 

wyznaczone miejsce 

postawa 

"zasadnicza" 

 

 

postawa 

"prezentuj" 

 

 

3. "Spocznij" uczestnicy siadają postawa "spocznij" 
postawa 

"spocznij" 

4. 

„Całość, baczność!” 

Sztandar Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. 

Jana Pawła II w 

Węgrowie 

wyprowadzić!” 

 

postawa 

"zasadnicza" 

 

postawa 

"zasadnicza" 

wyprowadzenie 

sztandaru 

 

postawa 

"zasadnicza" 

postawa 

"zasadnicza" 

 

postawa  

"na ramię  

w marszu" 
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5. „Spocznij!” uczestnicy siadają   

 


