
Ceremoniał Szkolny 
 

w Szkole Podstawowej  im. Jana Markiewicza 

w Orzeszkowie 

 

1.   Prawo oświatowe a ceremoniał 

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty: „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna 

zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do 

wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy: 

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną  

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.” celowym wydaje się 

zdefiniowanie i określenie we współczesnej szkole najważniejszych pojęć oraz zachowań 

uczniów tworzących ceremoniał szkolny. 

Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości 

szkolnych z udziałem sztandaru szkoły; to również zbiór zasad zachowania się młodzieży  

w trakcie uroczystości szkolnych. Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie 

młodych ludzi. Obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci i młodzież zasad postępowania w różnych miejscach  

i sytuacjach, poczynając od reguł dotyczących organizacji świąt i apeli. Zbiorem 

ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości 

szkolnych jest Ceremoniał Szkolny, który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu 

pracy naszej placówki. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. Zadaniem 

ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i apeli. 

 

2.   Ceremoniał a postawa ucznia 

Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez: 

− patriotyzm, 

− szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumieć będziemy: godło, flagę, barwy, 

− sztandar i banderę oraz hymn narodowy, 

− szacunek dla symboli szkolnych. 

 

3.   Najważniejsze pojęcia: 

− patriotyzm - to miłość i przywiązanie do ojczyzny; również „małej ojczyzny”; 



− godło - to wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie,  

z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu; 

− flaga państwowa RP - to prostokątny płat tkaniny o barwach RP umieszczony na maszcie. 

Flaga składa się z 2 równoległych pasów równej długości; górny biały, a dolny czerwony. 

Górny związany jest z orłem herbowym, a dolny czerwony nawiązuje do barwy pola jego 

tarczy; 

− hymn państwowy - „Mazurek Dąbrowskiego”. 

 

Tekst: 

1. Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

 Ref. Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

3. Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

4. Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany — 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

− ceremoniał szkolny - opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości 

szkolnych z udziałem sztandaru szkoły. To również zbiór zasad zachowania się młodzieży 

w trakcie uroczystości szkolnych. 

 

 

 

SYMBOLE SZKOŁY 

Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie posiada: 

I.  Patrona i godło 

II.  Hymn 

III.  Sztandar 

IV.  Ceremoniał 

  

I. Patronem Szkoły jest Jan Markiewicz 

− Urodzony 11.01.1918 w Wicyń w powiecie Złoczów. 

− 1946 nauczyciel w Szkole Powszechnej w Orzeszkowie. 

− 1947 r. – sekretarz Koła ZSL w Orzeszkowie, członek Powiatowego Komitetu ZSL.        



− 1949 r. – sekretarz Powiatowego Zarządu Stronnictwa Ludowego.   

− Od 1954 roku kierownik Szkoły w Orzeszkowie. 1954-1960 r. – prezes Zarządu Oddziału 

ZNP w Wołowie, członek prezydium w Ognisku ZNP, przewodniczący Konferencji 

Rejonowych w Ścinawie. 

− W latach 1957-58 organizator Uniwersytetu Powszechnego w Orzeszkowie, na który 

uczęszczało 25 osób.  

  

Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym placówki. Należy 

je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, znaczkach, itp. 

Opis: 

Godło szkoły to znak pieczęci w kształcie koła z wizerunkiem sowy 

na gałęzi leszczyny; w zewnętrznym kręgu zawiera nazwę szkoły: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie. 

 

II. Hymn szkoły 

Hymnem szkolnym jest pieśń śpiewana na zakończenie części oficjalnej uroczystości 

lub apelu. Autorem tekstu hymnu jest Karolina Kusek, a muzyki: Bernard Chmielarz. 

 

Słowa tekstu hymnu szkolnego:  

Na zgliszczach wojny, na fundamentach 

tych jeszcze z pionierskich lat - 

dom nasz- jak Feniks- powstał z popiołów 

i spojrzał oknami w świat. 

  

Nad dachem jego uniósł się gołąb. 

Wieńcem okrążył go las. 

A w jego wnętrzu, przy wielkim stole, 

rozgościł się nowy czas... 

 

Ref.: 

Lecz Orzeszków dotąd pamięta  

ten pierwszy wrześniowy poranek 

i tego człowieka co w mroku 

zapalił oświaty kaganek. 

Jego ślady dojrzysz tu wszędzie 

w kamieniu, w piasku i w trawie. 

I na tym przystanku kolei 

na którym ślad serca zostawił... 

 

Milowym krokiem idziemy w przyszłość 

drogą wzdłuż topól i łąk. 

Z zieloną kulą Ziemi u stopy. 

Ze słońcem w zasięgu rąk. 

 

Nikt z nas w tym marszu nie cofa kroku. 

Nie liczy minionych lat. 

Czas z kalendarza swego wykreślił 

już wiele zdarzeń i dat. 

  

Ref.:  

Lecz Orzeszków dotąd pamięta... 

 

 

 

 



III. Sztandar Szkoły 

 

Sztandar Szkolny jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i 

jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi,  

a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji - wymagają właściwych 

postaw jego poszanowania. Jest symbolem oraz najwyższym dobrem szkoły i należny mu jest 

taki sam szacunek, jak symbolom narodowym. 

 

Opis: 

Sztandar szkoły stanowi płat tkaniny w kształcie kwadratu, otoczony złotą frędzlą, 

umocowany na dębowym drzewcu z okuciami 

mosiężnymi, z zakończonym u dołu trzewikiem 

drzewca, zwieńczonym u góry ozdobną 

mosiężną figurką orła w koronie. 

Awers sztandaru przedstawia wizerunek 

patrona szkoły: wyszyte popiersie Jana 

Markiewicza zwrócone profilem w lewo, barwy 

szaro-czarnej na niebieskim tle, otoczone wokoło 

napisem haftowanym złotą nitką o treści: 

„Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w 

Orzeszkowie”. W lewym górnym rogu widnieje 

wyszyty kaganek z piórem, a w prawym dolnym 

rogu wyszyte są orzechy laskowe. 

 

 

Rewers sztandaru ma tło czerwone jak flaga 

państwowa; na jej tle białą nitką wyszyty jest 

wizerunek orła w złotej koronie, że złotym 

dziobem  

i złotymi pazurami. Wokół orła wyszyty jest złotą 

nitką napis: 

„NAUKA BÓG HONOR, na dole pod orłem – 

napis OJCZYZNA”. 

 

Sztandar jest przechowywany w 

zamkniętej gablocie, a w gabinecie dyrektora 

znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

 

 



IV. Ceremoniał Szkolny obejmuje opis przeprowadzania uroczystości oraz stanowi zbiór 

ogólnych zasad zachowania się i postaw uczniów w trakcie uroczystości szkolnych. 

Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły. Do uroczystości, które na 

stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą: 

− Rozpoczęcie roku szkolnego; 

− Dzień Edukacji Narodowej; 

− Ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

− Święto Odzyskania Niepodległości; 

− Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

− Zakończenie roku szkolnego. 

 

4. Poczet sztandarowy 

− W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie 

szkolnej i godni tego zaszczytu. 

− Pełnienie godności chorążego i asysty Pocztu Sztandarowego jest najwyższym zaszczytem, 

jakiego może dostąpić uczeń szkoły. Są oni wybierani przez Radę Pedagogiczną spośród 

uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem. 

− Skład pocztu sztandarowego: chorąży pocztu sztandarowego: jeden uczeń, asysta pocztu: 

dwie uczennice. Chorąży pocztu trzyma sztandar, dwie pozostałe osoby – asysta stoją po 

prawej i po lewej jego stronie. Wszystkich członków pocztu sztandarowego obowiązuje 

strój galowy: dziewczęta – białe koszulowe bluzki, czarne spódnice lub spodnie, chłopcy – 

czarny lub granatowy garnitur, biała koszula z krawatem (dopuszcza się możliwość zdjęcia 

marynarki). Gdy uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego odbywają się na zewnątrz 

budynku w trudnych warunkach pogodowych dopuszczalny jest inny strój galowy. 

− Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego za zgodą 

wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów do dyrektora szkoły. Uczniowie 

wybierani są z klasy programowanej wyższej, istnieje możliwość odstępstwa od tej zasady. 

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

zakończenia roku szkolnego klas ósmych. Po skończeniu kadencji ich nazwiska zostają 

wpisane do kroniki szkoły. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze 

składu pocztu sztandarowego. W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru. Obok 

zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład rezerwowy. Sztandar powinien 

uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie 

innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych. W 

przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Na 

sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej 

górnej strony do prawej. 

Insygnia pocztu sztandarowego to: 

− biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, białym kolorem zwrócone w stronę 

kołnierza, spięte na lewym biodrze 

− białe rękawiczki. 



 

Uczniowie uczestniczący w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych powinni być ubrani 

odświętnie w strój galowy: 

− chłopcy: białe koszule i ciemne (czarne lub granatowe) spodnie, 

− dziewczęta: białe bluzki i ciemne (czarne lub granatowe) spódnice lub spodnie. 

Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez 

dyrektora spośród nauczycieli szkoły lub opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

 

5. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną.  

Wraz z opiekunem i dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach: 

− Święto Odzyskania Niepodległości, 

− rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,     

− udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych. 

 

Poczet sztandarowy uczestniczy również w uroczystościach z okazji: 

− rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

− Święta Patrona Szkoły, 

− ceremonii ślubowania klas pierwszych, 

− Dnia Edukacji Narodowej. 

 

 6. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 

− postawa zasadnicza - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na 

wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa 

ręka jak w postawie zasadniczej; 

− postawa „spocznij” sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. 

Chorąży i asysta w postawie „spocznij”; 

− postawa „na ramię” -chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na 

prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta 

wzdłuż drzewca; 

− postawa prezentuj z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką  

i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). 

Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na 

całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”; 

− salutowanie sztandaru 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 do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi 

sztandar do postawy „prezentuj”; 



− salutowanie sztandarem 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. 

 

7.  Uroczystości szkolne - zasady ogólne 

Sztandar uczestniczy we wszystkich ważniejszych uroczystościach państwowych i 

szkolnych, które odbywają się w szkole. Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią 

artystyczną. 

 

− Sztandar szkolny powinien być obecny na najważniejszych uroczystościach szkolnych, a w 

szczególności podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, uroczystego pożegnania 

lub przy wręczeniu świadectw absolwentom szkoły, podczas akademii z okazji świąt 

państwowych oraz na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

− Przed rozpoczęciem uroczystości Poczet Sztandarowy czeka przy wejściu do sali lub na 

placu, na którym odbywa się uroczystość. Dyrektor szkoły lub osoba prowadząca 

uroczystość prosi zebranych o powstanie, a następnie wygłasza formułę: „Poczet 

Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza wprowadzić!” lub „Poczet 

Sztandarowy wprowadzić!”. 

− Poczet Sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, 

Poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku.  

− W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45 stopni do 

przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do 

zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Zebrani mogą usiąść. 

− Jeśli śpiewany jest hymn państwowy, dyrektor lub osoba prowadząca wygłasza formułę: 

„Do Hymnu!” lub „Do Hymnu Państwowego!”. Wszyscy wstają. Członkowie Pocztu stają 

na baczność, a sztandar należy pochylić do przodu pod kątem 45stopni. Po odśpiewaniu 

bądź odegraniu hymnu następuje komenda „Po Hymnie!”. Zebrani mogą usiąść, Poczet 

podnosi sztandar do pionu i może stanąć w pozycji „Spocznij”. 

− Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej lub papieskiej na 

maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci. 

− Po zakończeniu uroczystości dyrektor lub prowadzący prosi zebranych o powstanie  

i wydaje komendę: „Poczet Sztandarowy wyprowadzić!”. Poczet Sztandarowy wychodzi w 

ten sam sposób, w jaki wchodził – trzymając sztandar pod kątem 45°. Osoby zebrane na 

miejscu uroczystości mogą je opuścić dopiero po wyjściu Pocztu. 

− Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na 

ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go 

do przodu. 

 



8. Apele i uroczystości szkolne 

 

1. Apele i uroczystości szkolne są organizowane dla uczniów klas I-VIII. 

 

Przebieg apelu: 

 

A. ROZPOCZĘCIE UROCZYSTEGO APELU: 

1) Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego: 

Prowadzący apel (najczęściej przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub Dyrektor): 

„Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy (sztandar) Szkoły 

Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie wprowadzić. Do hymnu. Po hymnie.” 

2) Powitanie zaproszonych gości nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz 

uczniów. 

 

B. CZĘŚĆ OFICJALNA: 

Przemówienia Dyrektora Szkoły, zabranie głosu przez gości. Wyprowadzenie sztandaru: 

„Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy (sztandar szkoły) 

wyprowadzić. Spocznij.” 

 

C. CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:  

Zaproszenie do obejrzenia części artystycznej. 

 

D. ZAKOŃCZENIE APELU: 

Odśpiewanie hymnu szkolnego. Podziękowanie osobom, które przygotowały apel i 

gościom za przybycie. 

Zakończenie uroczystości. 

 

2. W dniu, w którym w szkole odbywają uroczystości szkolne, uczniowie zobowiązani są 

do noszenia stroju galowego: chłopcy białe koszule i granatowe lub czarne spodnie, 

natomiast dziewczynki białe bluzki i granatowe lub czarne spódnice lub spodnie. 

 

  



Pasowanie na ucznia 

 

1) Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy – 

uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klasy pierwszej 

podchodzą do sztandaru. 

 

Rota przysięgi: 

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się  

w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę się starać być 

dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.” 

 

2)  Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. 

Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który przyklęka na prawe 

kolano, kładzie duży ołówek i mówi: 

„Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.” 

 

9.   Uroczystości kościelne 

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend. Podczas wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi 

przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu i staje po lewej lub po prawej tronie, 

bokiem do ołtarza i do zgromadzonych osób, podnosząc sztandar do pionu. 

W trakcie Mszy św. lub innej 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° do przodu w pozycji „Baczność” następuje 

w następujących sytuacjach: 

a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz  

w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego 

Sakramentu; 

b) podczas opuszczania trumny do grobu; 

c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci; 

d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde 

polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę. 

 

  



10. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem,  

a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku: chorąży  

z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru. 

 

Pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: 

„Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza  

w Orzeszkowie. 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 być godnymi reprezentantami naszej szkoły.” 

 

Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy 

chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po czym następuje przekazanie 

samego sztandaru oraz pozostałych oznak pocztu sztandarowego: szarf i rękawiczek. 

 

Po przekazaniu sztandaru i insygniów stary skład pocztu dołącza do pozostałych na sali 

uczniów. 

 

 

 11. Ustalenia końcowe 

 

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi. 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 

− Dzień Edukacji Narodowej; 

− święta państwowe; 

− dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 

 

PRECEDENCJA – to porządek witania, przemawiania, zajmowania miejsc podczas 

oficjalnych spotkań władz państwowych 

 

Precedencja stanowisk w gminie, mieście (Polska): 

− prezydent miasta, burmistrz, wójt, 

− przewodniczący rady gminy (miasta), 

− zastępca prezydenta miasta, burmistrza, wójta, 



− dyrektor wydziału oświaty, 

− wiceprzewodniczący rady gminy (miasta), 

− radny gminy (miasta), 

− sekretarz gminy (miasta), 

− skarbnik gminy (miasta), 

− inspektor nadzorujący placówkę 

− sołtys, 

− przewodniczący zarządu dzielnicy (osiedla), 

− inni zaproszeni goście. 

 

Zaproszonych gości powinien powitać dyrektor w wejściu do szkoły. Jeżeli tego 

obowiązku nie może wypełnić sam, deleguje swojego zastępcę. Gości wita w swoim gabinecie 

dyrektor i prowadzi na miejsce uroczystości. 

 


