
                   Regulamin pocztu sztandarowego 

                     Szkoły Podstawowej nr 53 

                  im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie 

 

Być członkiem pocztu sztandarowego to zaszczytne wyróżnienie. Uczniowie wchodzący  

w skład pocztu, reprezentują całą społeczność szkolną Szkoły Podstawowej nr 53 im. Mariusza 

Zaruskiego w Warszawie. 

1. Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski, Narodu i Małej Oj-

czyzny, którą stanowi szkoła i jej środowisko.  

2. Do pełnienia zaszczytnej funkcji członka pocztu sztandarowego powoływani są ucznio-

wie, wykazujący wysoką kulturę osobistą oraz nienaganną postawę wobec obowiąz-

ków szkolnych. 

3. Poczet sztandarowy powoływany jest corocznie przez Radę Pedagogiczną. 

4. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą uczniowie z najstarszych klas. 

a) Chorąży ( sztandarowy) uczeń, 

b) Asysta – dwie uczennice. 

5. Sztandar przechowywany jest na terenie szkoły. 

6. Opiekunem pocztu sztandarowego może być każdy nauczyciel Szkoły Podstawowej  

nr 53  w Warszawie.  

7. Powołuje się rezerwowy skład pocztu. 

8. Obsada pocztu sztandarowego występuje w  stroju galowym: 

a) uczeń: czarne lub granatowe spodnie, biała koszula z krawatem (logo szkoły), 

ciemne półbuty, 

b) uczennica: czarna lub granatowa spódnica (bez aplikacji), biała bluzka z ręka-

wem i kołnierzykiem, krawatka (logo szkoły), ciemne obuwie z zakrytymi pal-

cami, gładkie rajstopy w cielistym kolorze, długie włosy estetycznie spięte, 

c) gdy uroczystości odbywają się na zewnątrz, w trudnych warunkach pogodo-

wych, dopuszczalny jest strój zewnętrzny utrzymany w barwach szkolnych. 

9. Przez prawe ramię przewieszona jest biało-czerwona szarfa, zwrócona kolorem bia-

łym  w stronę kołnierza, spięta na lewym biodrze. Poczet występuje w białych ręka-

wiczkach. 



10. Rodzice uczniów powołanych w skład pocztu sztandarowego powiadamiani są o tym 

fakcie na początku roku szkolnego i zobowiązaniem pisemnym potwierdzają przyjęcie 

zasad regulaminu (zał.) 

11. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od przekazania w dniu uro-

czystego zakończenia roku szkolnego. 

12. Ceremoniał przekazania i ślubowania nowo powołanego pocztu sztandarowego odbywa 

się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

13. Sztandar uświetnia takie uroczystości jak: 

a) rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) ślubowanie klas pierwszych, 

c) Święto Patrona Szkoły, 

d) uroczystości rocznicowe szkolne i dzielnicowe: Konstytucja 3 Maja, Święto    

Niepodległości, 

e) zakończenie roku szkolnego, 

f) inne uroczystości wymagające obecności pocztu. 

14. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 

lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar ozdobiony jest kirem. 

15. Uczeń może być odwołany na wniosek członka Rady Pedagogicznej ze składu pocztu 

sztandarowego z powodu: 

a) niewłaściwego zachowania i postawy, 

b) kilkukrotnej odmowy udziału w reprezentowaniu szkoły w uroczystościach bez 

uzasadnienia, 

c) widocznego regresu w postępach w nauce, 

d) własnej pisemnej rezygnacji, czy pisemnej rezygnacji rodziców / opiekunów. 

 

Regulamin wchodzi w życie 25.09.2018 r 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

 

          

 

 

  Oświadczenie 

 

  

W związku z wyborem naszego dziecka ............................................................................    

ucznia / uczennicy klasy ...................... do pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowe nr 53, 

zobowiązujemy się przygotować je każdorazowo do wystąpienia, zgodnie z zasadami ujętymi 

w regulaminie, z którymi się zapoznaliśmy. 

 

 

 

Warszawa, ………………………...........                       ......…………………………………… 

                                                                                                                                        podpis rodzica  /  opiekuna 

                                                                                        
 

 

 

 

 

  

                                                                                  


