
Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 1 im Stanisława Staszica w Chodzieży 

 

 

 

1) Symbolami Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży są: 

a) sztandar szkoły, 

b) hymn szkoły, 

c) godło szkoły, 

d) odznaka szkolna (złota, srebrna) 

2) Szkoła posiada sztandar nadany 17 stycznia 1981 r. 

3) Sztandar szkoły używany jest podczas apeli (uroczystości) organizowanych z okazji świąt 

paostwowych, środowiskowych i szkolnych, takich jak: 

a) rozpoczęcie i zakooczenie roku szkolnego, 

b) Święto Patrona Szkoły, 

c) pożegnanie uczniów kooczących szkołę, 

d) ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

e) uroczystości związane ze świętami narodowymi, 

f) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeo historycznych w paostwie, regionie                       

i mieście, 

g) uroczystości pogrzebowe. 

4) Sztandar szkoły przechowywany jest w gablocie Kąciku Patrona (parter szkoły). Opiekę 

nad nim sprawuje wyznaczony/a nauczyciel/ka wraz z pocztem sztandarowym. Poczet 

wyłania się co roku spośród uczniów klas piątych. 

Spośród grona nauczycielskiego wyłaniany jest również poczet sztandarowy, który 

reprezentuje szkołę na uroczystościach zbyt obciążających ucznia. 

5) Chorąży i asysta pocztu sztandarowego ubrani są odświętnie: ciemny garnitur, spodnie, 

biała koszula/bluzka, spódnica, kostium. Insygniami pocztu sztandarowego są biało - 

czerwone szarfy, białe rękawiczki. Przechowuje się je w gabinecie dyrektora. 

6) Przekazanie sztandaru odbywa się na uroczystości pożegnania uczniów klas szóstych                    

w obecności dyrekcji, rady pedagogicznej i pracowników szkoły. 

7) Hymn szkolny śpiewany jest podczas Święta Patrona i innych uroczystości szkolnych. 

8) Godło szkoły (logo) - sylwetka Stanisława Staszica w kształcie medalionu na oliwkowym 

tle - umieszcza się na oficjalnych pismach szkoły, dyplomach, Listach Gratulacyjnych dla 

Rodziców, Podziękowaniach dla Sponsorów, drukach nagród dla pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych. 

9) Zasady przyznawania Złotej, Srebrnej Odznaki Szkoły oraz tytułu Najlepszy Sportowiec 

Szkoły zawiera Statut SP nr 1 w Chodzieży. 

10) Symbolami paostwowymi w szkole są: 

a) flaga narodowa, 

b) godło paostwowe, 

c) znaki te mają pierwszeostwo przed każdym innym znakiem (np. samorządowym, 

szkolnym, organizacji). 

11) W salach lekcyjnych obok godła paostwowego może wisied krzyż. 


