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Regulamin
określa
w kwestiach:

I.

zachowania

obowiązujące



Ceremoniału,



stroju i wyglądu ucznia,



porządku podczas uroczystości szkolnych,

na

terenie

Szkoły

Podstawowej

CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. BOLESŁAWA PRUSA W SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" Jan Zamoyski
1. Wstęp
„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.” Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (z późn. zmianami).
Mając na względzie prawidłowy rozwój intelektualny i uczniów, w trosce o ich właściwą
postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i
barw narodowych, szanując tradycje i zwyczaje w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Prusa
obowiązuje Ceremoniał szkolny.
Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w
czasie uroczystości szkolnych. Opisuje symbole szkoły. Jest pomocny w organizowaniu
uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem
uroczystości i imprez szkolnych.
Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez:
1) patriotyzm - rozumiany jako miłość i przywiązanie do małej i dużej ojczyzny
2) szacunek dla symboli narodowych: godła, flagi, barw ojczystych oraz hymnu narodowego,
3) szacunek dla symboli szkolnych: tablicy z nazwą szkoły, tablicy pamiątkowej patrona szkoły.
2. Symbole narodowe
Najważniejsze symbole narodowe to:
- Godło
- Flaga
Hymn
Godło i flaga są symbolami państwa, do których trzeba się odnosić z należną czcią i szacunkiem.
Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami
samorządowymi, organizacji, instytucji itp. Używane godła i flagi muszą być zgodne z wzorami
określonymi w ustawie.
Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. Pozycja godła w
pomieszczeniach szkoły - na ścianie na wprost wejścia lub nad biurkiem nauczyciela, albo na innej
ścianie, w miejscu widocznym od wejścia. Jeżeli poza godłem umieszcza się również inny znak
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(np. godło miasta lub gminy) godło państwowe powinno być umieszczone na pozycji
uprzywilejowanej.
Flaga
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
-

Święta państwowe

-

Wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe

-

Inne uroczystości wynikające z Ceremoniału szkolnego

-

Podczas żałoby Narodowej

Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania z flagą państwową:
a. na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery, słowa, liczby,
czy jakiegokolwiek rysunku,
b. gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną,
c. flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była
zamoczona w wodzie,
d. flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię
Hymn państwowy – Mazurek Dąbrowskiego
Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie
powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy /mężczyźni/.
Szacunek dla symboli
Symbole stanowią nierozerwalną część tradycji Polski i Polaków. Poszanowanie dla nich powinno
stać się zewnętrzną oznaką patriotyzmu i poświęcenia Ojczyźnie. Otaczanie symboli czcią
i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas, dlatego powinniśmy reagować na
wszelkie przejawy braku czci i szacunku oraz zgłaszać to odpowiednim organom. Godło, flaga i
hymn są symbolami naszego państwa, do których należy odnosić się z należną czcią
i szacunkiem.
3. Symbole szkoły
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich posiada:
1. Patrona
2. Logo szkoły
PATRON SZKOŁY.
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich posiada patrona –
Bolesława Prusa.
LOGO SZKOŁY.
Szkoła jest także posiadaczem logo. Jest to czarno – biały szkic, prezentujący wizerunek patrona i
nazwę szkoły.
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II. STRÓJ I WYGLĄD UCZNIA
1. Ubiór codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny, przyzwoity w
stonowanej kolorystyce, a wygląd zadbany i czysty. Bluzka musi zakrywać ramiona, brzuch
i plecy, a spódnica nie może być krótsza niż 4 cm nad kolanem. Obowiązek wywiązywania się
uczniów z noszenia odpowiedniego stroju będzie miał wpływ na ocenę z zachowania.
2. Podczas uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych oraz reprezentowania szkoły na
zewnątrz ucznia obowiązuje strój galowy: biała bluzka/koszula oraz granatowa lub czarna
spódnica/spodnie.
3. Na terenie szkoły w okresie od 01.10 do 30.04 obowiązuje obuwie zamienne (sportowe lub
na płaskiej podeszwie).
4. Nie dopuszcza się noszenia przez uczniów na terenie szkoły biżuterii w nosie, ustach, języku,
brwiach i pępku oraz kolczyków w uszach chłopców. Dziewczyny mogą nosić tylko po jednym
kolczyku w każdym uchu.
5. Nie dopuszcza się makijażu, malowania paznokci farbowania włosów. Uczeń z dniem
rozpoczęcia roku szkolnego musi dostosować się do wymogów regulaminu szkoły. Jeżeli
chodzi o farbowane włosy, to po rozpoczęciu nowego roku szkolnego uczniowie mają tzw.
„okres ochronny” trwający nie dłużej niż dwa tygodnie, aby uzyskać naturalny kolor włosów.
6. W czasie zajęć obowiązuje zakaz noszenia jakiegokolwiek nakrycia głowy, szalików
i okularów słonecznych oraz słuchawek.
7. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły przedmiotów stwarzających zagrożenie innym
uczniom.
8. Na lekcjach zabrania się jedzenia, picia.
9. Uczeń zobowiązany
w Statucie Szkoły.

jest

do

realizacji wszystkich obowiązków

ucznia zawartych

III. Porządek podczas uroczystości szkolnych
1. W trakcie apeli i akademii okolicznościowych każda klasa przebywa wraz
z wychowawcą bądź wyznaczonym nauczycielem w wyznaczonym przez organizatora
miejscu.

