Regulamin Ceremoniału Szkolnego
1. Ceremoniał przekazania sztandaru
W czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas ósmych odbywa
się przekazanie opieki nad sztandarem.
Najpierw

poczet

występuje

sztandarowy

ze

sztandarem,

a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym,
porządku: chorąży i jego zastępca z przodu sztandaru, asysta przodem
do bocznych płaszczyzn sztandaru.
Jako pierwszy zabiera głos ósmoklasista — dotychczasowy chorąży pocztu
sztandarowego, który mówi:
„Przekazujemy Warn sztandar, symbol Szkoły Podstawowej nr 215 im.
Piotra

Wysockiego.

Opiekujcie się nim

i godnie

reprezentujcie

naszą szkołę".
Na co siódmoklasista - chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
,, Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumienie
wypełniać

swoje

obowiązki

i

być

godnymi

reprezentantami

Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego".
Po tych słowach,

dotychczasowa asysta przekazuje

insygnia.

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano
i całuje róg sztandaru, po tym ósmoklasista przekazuje sztandar.

2. Ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych
Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w podstawie zasadniczej.
Wszyscy — uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność.
Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na
środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości
oczu prawą ręką z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami
i powtarza rotę przysięgi:
„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o imię swej klasy i szkoły.
Ślubuję!
Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy
dorosnę.

Ślubuję!
Będę się starać być dobry kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom.
Ślubuję!"
Pasowanie

na

ucznia

następuje

tuż

po

ślubowaniu

złożonym

przez pierwszoklasistów.
Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży
ołówek i mówi:
„Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysokiego
w Warszawie. "

3. Ceremoniał ślubowania absolwentów
Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają
ślubowanie.
Wszyscy

zgromadzeni

stoją

na

baczność.

Do

sztandaru

podchodzą gospodarze klas ósmych. Absolwenci trzymają podniesioną do
góry prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają słowa
przysięgi:
„My absolwenci Szkoły Podstawowej nr 215 im.

Piotra

Wysokiego

w Warszawie Tobie szkoło ślubujemy:
- wiernie strzec Twojego honoru;
- dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię;
- z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej nr
215;
- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać
Ślubujemy”

Warszawa, 27 listopada 2017 r.

