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Wstęp

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.”

Należy uznać, że tradycja jest najcenniejszym dziedzictwem i skarbem narodu. Pomaga zachować Jego
tożsamość nawet w czasach wielkich dziejowych zawieruch. Staje się wówczas kamieniem węgielnym
kładzionym pod fundament odrodzonego państwa. Stąd też niezwykle istotne jest, aby wychowanie
kolejnych pokoleń następowało w duchu poszanowania tradycji i aby młodzi ludzie mieli świadomość, iż
winni ją pielęgnować, a także współtworzyć. Miejscem zaś, gdzie świadomość ta powinna zaczynać się
kształtować, jest dom rodzinny oraz szkoła.

Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez:
❖ patriotyzm;
❖ szacunek dla symboli narodowych, przez które należ rozumieć: godło, flagę, barwy, sztandar oraz
hymn narodowy;
❖ szacunek dla symboli szkolnych i tradycji szkolnej

Tradycja szkolna opiera się na jej historii, obrzędowości i ceremoniale.
Ceremoniał I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy jest zbiorem zasad i form, określających zespołowe i
indywidualne zachowania się uczniów oraz innych osób uczestniczących w uroczystościach szkolnych.
Stanowi on integralną część tradycji i harmonogramu pracy szkoły. Opisuje symbole szkoły i formy
celebracji sztandaru. Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i apeli.
Ceremoniał szkolny nie ustala wszystkich szczegółów uroczystości. W uzasadnionych przypadkach
organizatorzy mogą wprowadzić określone zmiany, wynikające ze specyfiki uroczystości.
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Symbole Szkoły
I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy posiada:
❖
❖
❖
❖

Patrona –Juliusz Słowacki
Sztandar,
Hymn Szkoły,
Ceremoniał Wewnątrzszkolny.

Sztandar Szkoły
1. Sztandar Szkolny 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. Sztandar jest przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły w zamkniętej gablocie. W tym samym
miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
3. W skład pocztu sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie i godni tego
zaszczytu.

Skład pocztu sztandarowego:
chorąży-jeden uczeń,
asysta-dwie uczennice.
Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekuna pocztu sztandarowego za zgodą wychowawcy,
nauczycieli i rodziców wybranych uczniów do dyrektora szkoły. Kadencja pocztu trwa jeden rok.
Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim
wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.
4. Insygnia pocztu sztandarowego to:
biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię,
białe rękawiczki.
Uczniowie, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani odświętnie:
chłopcy: białe koszule, czarne spodnie, czarne buty ,
dziewczęta: białe bluzki, czarne spódnice, cieliste rajstopy, czarne buty.

5. Sztandar uczestniczy we wszystkich apelach, które odbywają się w szkole. Opuszcza miejsce uroczystości
przed częścią artystyczną.
6. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem bierze udział w następujących
uroczystościach miejskich:
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❖
❖
❖
❖
❖

rocznica wybuchu II wojny światowej,
święto Odzyskania Niepodległości,
rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
Dzień edukacji Narodowej,
udział w uroczystościach rocznicowych oleśnickich placówek oświatowych.

7. Poczet sztandarowy uczestniczy również w uroczystościach szkolnych:
❖ rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
❖ Święto Odzyskania Niepodległości,
❖ Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
❖ inne uroczystości szkolne.
8. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:
„zasadnicza” – na baczność, chorąży trzyma przed sobą sztandar w pozycji pionowej, jest to również
postawa przyjmowana przez asystę w czasie salutowania i prezentowania sztandaru oraz w trakcie marszu,
„prezentuj” – chorąży unosi sztandar pionowo do góry, ta postawa przyjmowana jest tuż przed
wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego,
„salutowanie sztandarem” – chorąży trzyma sztandar przed sobą pod kątem około 45 stopni, sztandar
znajduje się w tej postawie w momencie ślubowania, składania przyrzeczeń, w kościele w czasie
Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa oraz odczytywania apelu poległych, czy salwy
honorowej,
„na ramię” – w czasie marszu sztandar znajduje się na prawym ramieniu chorążego pod kątem około 45
stopni,
„spocznij” – postawa pocztu sztandarowego.

9. 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 i jego zastępca z przodu sztandaru, asysta przodem
do bocznych płaszczyzn sztandaru.
❖ jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:
Przekazujemy Wam sztandar – symbol I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy.
Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
❖ na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i
być godnymi reprezentantami I Liceum
❖ Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy
chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym dotychczasowy chorąży przekazuje
sztandar.
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.(Wstęga czarnej materii
zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca w połowie dolnej czerwonej materii flagi, czyli na
długości trzech czwartych płachty sztandaru).
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Hymn Szkoły
Na apelach szkolnych , z wyłączeniem świąt państwowych, śpiewany jest hymn szkoły.
Tekst hymnu:
„Testament mój” – Juliusz Słowacki
Autor muzyki: Krzysztof Domogała
e
D
C
e
Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,
c
C
D
D
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,
e
D
C
e
Dziś was rzucam i dalej idę w cień – z duchami –
C
D
e
e
A jak gdyby tu szczęście było – idę smętny.
G
D
Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica
D
G
Ani dla mojej lutni, ani dla imienia;
G
D
Imię moje tak przeszło jako błyskawica
D
e
I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia
Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie,
Żem dla ojczyzny sterał mojej lata młode:
A póki okręt walczył – siedziałem na maszcie,
A gdy tonął – z okrętem poszedłem pod wodę…
Ale kiedyś – o smętnych losach zadumany
Mojej biednej ojczyzny – przyzna, kto szlachetny,
Że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany,
Lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny.
Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą
I biedne serce moje spalą w aloesie,
I tej, która mi dała to serce, oddadzą –
Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie…
Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze
I zapiją mój pogrzeb – oraz własną biedę;
Jeżeli będę duchem, to się im pokaże,
Jeżeli Bóg mię uwolni od męki – nie przyjdę…
Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!
Co do mnie – ja zostawiam maleńką tu drużbę
Tych, co mogli pokochać serce moje dumne;
Znać, że srogą spełniłem, twardą bożą służbę;
I zgodziłem się tu mieć – niepłakaną trumnę.
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Kto drugi tak bez świta oklasków się zgodzi
Iść… taką obojętność, jak ja, mieć dla świata?
Być sternikiem duchami napełnionej łodzi,
I tak cicho odlecieć, jak duch, gdy odlata?
G
D
Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,
e
Co mi żywemu na nic… tylko czoło zdobi;
e D G
D
Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,
a
Aż was, zjadacze chleba – w aniołów przerobi.

Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn Polski ,, Mazurek
Dąbrowskiego”.
Mazurek Dąbrowskiego - Hymn Polski (tekst oficjalny)
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz, Dąbrowski…
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski…
Mówił ojciec do swej Basi
Cały zapłakany:
“Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.”
Marsz, marsz, Dąbrowski…
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych
1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy – uczniowie,
nauczyciele i goście stoją na baczność.
Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku dziedzińca szkoły/sali. Każdy
pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do
salutowania dwoma palcami i powtarza za przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego rotę przysięgi.
Rota przysięgi:
My uczniowie klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy – uroczyście ślubujemy:
- systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i
warunki do nauki;
ślubujemy!
- dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje;
ślubujemy!
- przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia, pomagać w nauce tym, którzy mają trudności powstałe z
przyczyn od nich niezależnych;
ślubujemy!
- okazywać należny szacunek wszystkim pracownikom szkoły;
ślubujemy!
- rzetelnie realizować postanowienia Statutu Szkoły, zawsze i wszędzie zachować postawę
godną ucznia I Liceum Ogólnokształcącego!
ślubujemy!

Apele i uroczystości szkolne
W dniu, w którym w szkole odbywają się apele i uroczystości szkolne, uczniowie zobowiązani są do
noszenia stroju galowego: chłopcy białe koszule i granatowe lub czarne spodnie , natomiast dziewczyny
białe bluzki i granatowe lub czarne spódnice.
Strój ten jest również obowiązujący podczas imprez organizowanych poza szkołą, gdy uczniowie
uczestniczą w nich jako przedstawiciele I Liceum.
Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru szkolnego oraz podczas śpiewania hymnów uczniowie
stoją. Odśpiewanie hymnów państwowego i szkolnego jest zaszczytem, ale i obowiązkiem, stąd uczniowie
winni się wykazać bardzo dobrą znajomością całych tekstów i artykułować je z szacunkiem i świadomością,
iż składają hołd narodowej i szkolnej tradycji.
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1. Przebieg apelu:
I. ROZPOCZĘCIE APELU:
1. Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu szkoły:
Prowadzący apel :
Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność.
Poczet sztandarowy sztandar I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
wprowadzić.
Do hymnu. (odśpiewanie hymnu)
Spocznij. Można usiąść (apel w sali gimnastycznej).
2. Powitanie zaproszonych gości nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów:
Na dzisiejszym apelu przygotowanym z okazji ...... (nazwa święta lub uroczystości ) miło jest mi powitać
przybyłych gości:
- Panią ........................,
- Pana .........................,
- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
- Wicedyrektora, ,
- Nauczycieli,
- Pracowników szkoły,
- Rodziców,
- Uczniów.
II. CZĘŚĆ OFICJALNA:
1. Przemówienia Dyrektora Szkoły i gości.
2. Wyprowadzenie sztandaru:
Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność.
Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić.
Spocznij. Proszę usiąść(apel w sali gimnastycznej).
III. CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:
1. Zaproszenie do obejrzenia części artystycznej.
IV. ZAKOŃCZENIE APELU :
1. Podziękowanie osobom, które przygotowały apel i gościom za przybycie.
2. Zakończenie uroczystości.

Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły
1. Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą:
❖ Inauguracja Roku Szkolnego
❖ Dzień Edukacji Narodowej
❖ ślubowanie uczniów klas pierwszych
8

❖
❖
❖
❖
❖
❖

święto Odzyskania Niepodległości
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Półmetek
Studniówka
Gala Laureatów
zakończenie roku szkolnego

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi
1. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
❖ Dzień Edukacji Narodowej;
❖ święta państwowe;
❖ dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

Zasady wynikające z kultywowania tradycji narodowej i szkolnej oraz
z przestrzegania ceremoniału szkolnego.
❖ Uczniowie, podobnie jak inni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, winni przestrzegać przepisów
Konstytucji RP, dotyczących szczególnej ochrony symboli narodowych – polskiej flagi i godła. W
pomieszczeniach, gdzie one się znajdują, uczniowie nie noszą nakryć głowy.
❖ Słowom hymnu państwowego oraz szkolnego należy okazać szacunek i podczas ich wykonywania
zachowywać się z powagą i godnie.
❖ Uczniowie nie powinni pozwalać innym na bezczeszczenie i lekceważenie narodowej symboliki,
pamiętając, iż ślubowali ją chronić i szanować.
❖ uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, uczniowie powinni być ubrani
odświętnie: chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice
(spodnie).
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