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Wytyczne w sprawie ceremoniału szkolnego
Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. W ramach
działań wychowawczych należy uczyć młodzież zasad postępowania w różnych miejscach
i sytuacjach. Do tego celu służą reguły dotyczące organizacji świąt i uroczystości
szkolnych.
Ceremoniał Szkoły jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w placówce norm
zachowania się w czasie uroczystości szkolnych i stanowi integralną część Programu
Wychowawczego. Wychowując młode pokolenie należy zwrócić szczególną uwagę
na zapis w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, która mówi,
że: „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.”
Program skierowany jest do uczniów Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju.
Realizowany jest przez wszystkich nauczycieli Gimnazjum. Nadzór merytoryczny
nad realizacją programu sprawują autorki programu. Opiekę nad Pocztem Sztandarowym
sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel. Za naukę Hymnu i Pieśni Szkoły
odpowiedzialny jest nauczyciel muzyki.
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Cele kształcenia i wychowania



budzenie patriotyzmu okazywanego w miłości do ojczyzny i narodu
kształtowanie świadomości przynależności do państwa, regionu, społeczności

szkolnej


uczenie szacunku do symboli narodowych i szkolnych



uczenie właściwej postawy i precedencji na uroczystościach szkolnych



zapoznanie z sylwetką patrona ks. F. Blachnickiego i jego znaczeniem dla szkolnej

społeczności





integrowanie poszczególnych klas i całej społeczności szkolnej



kształtowanie empatii i wrażliwości na drugiego człowieka



doskonalenie działań zespołowych



zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły i najbliższej okolicy

Treści i zagadnienia programowe
zapoznanie z symbolami narodowymi i symbolami szkoły podczas lekcji

wychowawczej przed Świętem Niepodległości



wyuczenie Hymnu Państwowego i Pieśni Szkoły



wyuczanie komend i zachowania ze sztandarem



zapoznanie z właściwą postawą wobec sztandaru



zapoznanie prowadzących uroczystości z właściwą precedencją



omówienie ceremoniału szkoły



dbanie o dekorację szkoły adekwatną do obchodzonych uroczystości



zorganizowanie i przeprowadzenie ślubowania klas pierwszych



przeprowadzenie konkursu „Szlakiem ks. F. Blachnickiego”



zorganizowanie i przeprowadzenie Dnia Patrona



upamiętnianie śmierci Patrona



organizowanie happeningów, spotkań integracyjnych i konkursów tematycznych
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Symbole narodowe


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

z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu. Heraldyczny znak orła jako godło
dynastii państwowej pojawił się w I połowie XIII w., za rządów Władysława Łokietka stał
się oficjalnym godłem całego państwa; po odzyskaniu niepodległości w 1919 Sejm
przyjął go za herb państwa. Nowy wizerunek orła został wprowadzony rozporządzeniem
Prezydenta RP z 1927; oparty na projekcie prof. Z. Kamińskiego, wzorowany na godle
z czasów Stefana Batorego o kształcie prawie identycznym z obowiązującym obecnie;
po 1945 orzeł podobny do przedwojennego, lecz bez korony (potwierdzony dekretem
z 1955); od 1990 orzeł biały z koroną.


flaga państwowa RP to prostokątny płat tkaniny o barwach RP umieszczony

na maszcie. Stosunek szerokości do długości flagi przedstawia proporcja 5:8. 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”,

wprowadzony

okólnikiem

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 października 1926
roku, którego współczesny tekst literacki i muzyczny zostały określone w ustawie
sejmowej z 31 stycznia 1980 roku
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WIZJA GIMNAZJUM nr 8 W JASTRZĘBIU-ZDROJU IM. KS.
FRANCISZKA BLACHNICKEIGO
„Jesteśmy szkołą, która pomaga zrozumieć świat”

Wizja
gimnazjum
1. Szkoła działa w
oparciu o
obowiązujące
prawo.

2. Szkoła jest
miejscem
wszechstronnego
rozwoju ucznia.

3. W szkole panuje
twórcza i
serdeczna
atmosfera.

4. Szkoła
kształtuje postawę
obywatelskiej
odpowiedzialności.

5. Szkoła
kształtuje postawę
proekologiczną i
promuje zdrowy
styl życia.

Misja szkoły
1.1. Dokumenty szkoły powstały na podstawie przepisów
prawnych.
1.2. Dokonywane jest uaktualnianie zapisów.
1.3. Prawo oświatowe jest znane i przestrzegane
przez społeczność gimnazjum.
1.4. Szkoła udostępnia przepisy zainteresowanym stronom.
2.1. Diagnozuje się poziom wiedzy i umiejętności ucznia.
2.2. Rozpoznawane są potrzeby ucznia.
2.3. W szkole funkcjonuje system wspierania kariery ucznia.
2.4. Opracowano ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
2.5. Działania nauczycieli ukierunkowane są na rozwój
moralny, duchowy, fizyczny i społeczny ucznia.
2.6. uczniowi stwarza się możliwość uzupełnienia zaległości
w nauce.
2.7. Uczniom pomaga się pokonać niepowodzenia szkolne.
2.8. Wewnątrzszkolny System oceniania motywuje ucznia
do nauki.
2.9. Zainteresowani uczniowie uczestniczą w konkursach,
olimpiadach oraz zawodach sportowych.
2.10.. Funkcjonuje system nagród i promocji osiągnięć ucznia.
3.1. Członkowie społeczności szkolnej darzą się szacunkiem.
3.2. Nauczyciele są dla uczniów przykładem.
3.3. Wzajemne relacje cechuje kultura osobista i kultura słowa.
3.4. Członkowie społeczności szkolnej szanują swoje prawa.
3.5. Na bieżąco rozwiązuje się konflikty i niweluje ich źródła.
3.6. Proces nauczania – uczenia wyzwala w uczniach
twórczość.
3.7. Nauczyciele inspirują uczniów do pasjonujących działań.
3.8. Imprezy szkolne integrują społeczność gimnazjum.
4.1. W szkole poszanowane są zasady demokracji.
4.2. Powszechnie znane są i przestrzegane prawa.
4.3. Członków społeczności gimnazjalnej cechuje
odpowiedzialność i wywiązywanie się z powierzonych zadań.
4.4. Uczniom stwarza się możliwość demokratycznych działań.
4.5. Uczniowie działają w Samorządzie Uczniowskim.
5.1. W szkole przeprowadzane są prelekcje proekologiczne
i pro zdrowotne.
5.2. Uczniom stwarza się możliwość obcowania z przyrodą
podczas wycieczek i rajdów.
5.3. Szkoła wykorzystuje w dydaktyce ścieżkę ekologiczno –
przyrodniczą i ścieżkę zdrowia.
5.4. Szkoła uczestniczy w programach ekologicznych
i pro zdrowotnych.
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6. Nauczyciele i
rodzice
współpracują ze
sobą dla dobra
każdego
wychowanka.
7. Oferta
kształcenia
dostosowana jest
do oczekiwań
środowiska
lokalnego.
8. szkołą
współpracuje z
placówkami
oświatowymi i
instytucjami w
kraju i za granicą.

6.1. Szkoła wspiera rodziców w procesie wychowania.
6.2. Rodzice współtworzą i akceptują szkolny plan
wychowawczy.
6.3. Organizowane są spotkania z rodzicami.
6.4. Wychowawcy informują rodziców o postępach uczniów
w nauce i zmianach w ich zachowaniu.
6.5. Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo powierzonych
im uczniów.
6.6. Rodzice współtworzą klimat tradycyjnej szkoły.
7.1. Rozpoznawane są kierunki zmian w polskiej oświacie i
polityce gminnej.
7.2. Rozpoznawane są oczekiwania rodziców i dzieci przyjętych
do naszej szkoły.
7.3. Imprezy szkolne integrują szkołę ze środowiskiem
7.4. Zajęcia pozalekcyjne satysfakcjonują społeczność szkoły.
8.1. Uczniowie biorą udział w konkursach i zawodach
międzyszkolnych.
8.2. Szkoła uczestniczy w programach europejskich.

MODEL
ABSOLWENTA
1.1. Programy nauczania dostosowane są do potrzeb i aspiracji
uczniów.
1.2. Zajęcia pozalekcyjne służą rozwijaniu indywidualnych
1. Absolwent
zainteresowań uczniów.
posiada wiedzę i
1.3. Dobór metod na lekcjach wpływa korzystnie na poziom
umiejętności
wiedzy i umiejętności uczniów.
niezbędne w
1.4. Wiedza i umiejętności są wykorzystywane na egzaminie
dalszej edukacji.
gimnazjalnym a jego wynik zadowala ucznia.
1.5. Wychowankowie podejmują naukę na dalszym etapie
kształcenia.
2.1. Otrzymane oceny roczne satysfakcjonują ucznia i jego
2. Uczeń pracuje
rodzica.
na miarę swoich
2.2. Nauczyciele pomagają uczniom przezwyciężyć trudności.
możliwości.
2.3. Stosowane metody i formy pracy wpływają na motywację.
2.4. Nauczyciel wskazuje uczniom sposoby uczenia się.
3.1. Oferta zajęć sportowych umożliwia uczniom rozwój
3. Wychowanek
fizyczny.
przejawia troskę o 3.2. Zajęcia fizyczne wpływają na wzrost samodyscypliny
zdrowie i rozwój
wychowanka.
fizyczny oraz dba 3.3. Wychowanek dba o regularne i prawidłowe odżywianie
o środowisko
się.
naturalne.
3.4. dziecko potrafi wypoczywać
3.5. Uczeń szanuje środowisko naturalne.
4. System wartości 4.1. W toku realizacji programu wychowawczego uczniowie
wychowanka
wykształcili pożądane postawy pro społeczne.
opiera się na
4.2. Nauczyciele zapoznali uczniów z katalogiem ogólnie
7

ogólnie przyjętych
normach i
zasadach
postępowania i
wpływa na jego
postępowanie.

przyjętych zasad i norm, na bazie których wychowankowie
ukształtowali prawidłowy system wartości.
4.3. Asertywność wychowanków umacnia w nich poczucie
wolności obywatelskiej.
4.4. Wychowanek gimnazjum jest człowiekiem otwartym,
szanującym godność, prawa i poglądy innych ludzi,
4.5. Uczeń potrafił pomów słabszym lub pokrzywdzonym.
5.1. Szkoła stwarza uczniom możliwość poznana zasad życia
społecznego.
5.2. Pobyt w szkole uczy przyjmowania określonych ról
społecznych.
5.3. Samorząd uczniowski zachęca do aktywności
5. Wychowanek
obywatelskiej.
nawiązuje
5.4. Zasady demokracji są stosowane w życiu szkoły.
prawidłowe relacje 5.5. Wychowanek dba o dobra wspólne.
społeczne.
5.6. Nauczyciele dają przykład panowania nad negatywnymi
emocjami.
5.7. Negocjacje, kompromisy i kontrakty służą niwelowaniu
agresji konfliktów.
5.8. Poszanowane są prawa wszystkich członków społeczności
szkolnej.
6.1. Szkoła obchodzi święta państwowe, narodowe i
europejskie.
6.2. W szkole pamięta się o wielkich Polakach i przełomowych
wydarzeniach z historii Polski.
6.3. W szkole szanowane są symbole narodowe, państwowe i
6. Wychowanek
europejskie.
jest patriotą i
6.4. Imprezy i uroczystości szkolne podtrzymują państwową i
Europejczykiem.
lokalną kulturę oraz tradycję.
6.5. Szkoła umożliwia naukę języków obcych.
6.6. Upowszechnia się wiedzę o instytucjach państwowych i
europejskich.
6.7. Szkołą przygotowuje ucznia do bycia obywatelem Polski i
Europy.
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Symbole szkoły


patron szkoły ksiądz Franciszek Blachnicki



sztandar szkoły



pieśń szkoły



logo szkoły

Patron
Ks. Franciszek Blachnicki- ur. 24 marca 1921 w Rybniku; zm. 27 lutego 1987 r. w Carlsbergu
(Niemcy); polski ksiądz katolicki. Kandydat na ołtarze, założyciel i duchowy ojciec Ruchu
Światło- Życie- jednego z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego
II oraz wspólnoty życia konsekrowanego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.
Walczył z okupantem hitlerowskim w czasie II wojny światowej, więzień KL. Auschwitz.
Po wojnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie - świecenia
przyjął w 1950 r.; inicjator Krucjaty Wstrzemięźliwości, założyciel Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka,

Chrześcijańskiej

Służby Wyzwolenia Narodu, Międzynarodowego Centrum

Ewangelizacji Światło- Życie w Carlsbergu.
Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem
Oświęcimskim. W 1995 r. rozpoczął się proces beatyfikacji. Od 2000 r. grób ks. Franciszka
Blachnickiego znajduje się w kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem.
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Dzień Patrona
Dzień patrona obchodzony jest 11 czerwca. Jeśli wypadnie w dni wolne od pracy szkoły –
w najbliższym dniu po przerwie
Dzień Patrona składa się z dwóch części: oficjalnej i nieoficjalnej (zabawy)
Ramowy plan uroczystości:


cześć oficjalna:
 zebranie zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły oraz samorządów
klasowych na I piętrze (obowiązkowy strój galowy)
 część oficjalna:
o powitanie zebranych,
o wprowadzenie Sztandaru,
o odśpiewanie Hymnu Narodowego,
o przemówienie,
o wyprowadzenie Sztandaru do Galerii Patrona,
o odśpiewanie Pieśni Szkoły,
o złożenie kwiatów lub ozdobnych kart przed portretem Patrona



część nieoficjalna:
 zebranie klas i przygotowanie się do zabaw np. podchodów – mile widziany strój
sportowy (sprawdzenie obecności, BHP)
 zabawy
 rozstrzygnięcie konkursu „Szlakiem ks. F. Blachnickiego”
 piknik
 zakończenie imprezy i wspólne sprzątanie

Upamiętnianie śmierci Patrona
Rocznice śmierci Patrona obchodzone są 27 lutego poprzez uroczyste złożenie kwiatów
w Galerii Patrona
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Sztandar
Ceremoniał Pocztu Sztandarowego Gimnazjum nr 8 im ks. Franciszka
Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju.

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych
funkcji w karierze uczniowskiej, przysługujących nominalnie uczniom klasy najwyższej.

Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego
Reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym jest wyróżnieniem. Uczestnicy Pocztu
są wpisani do kroniki szkoły. Osoby do Pocztu Sztandarowego mogą zgłaszać wszystkie
organy szkoły, spośród uczniów klas programowo o jeden etap nauczania niższych
niż najstarsza, do czerwca danego roku szkolnego. Skład Pocztu Sztandarowego
zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym, wybierając uczniów
11

najbardziej godnych tej funkcji, w liczbie 6 osób (dwóch chłopców i czterech dziewcząt) jako nominalne i równoważne Poczty Sztandarowe. Jeżeli ze względów kondycyjnych
lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich obowiązków to jego obowiązki
reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji.
Za niewłaściwe realizowanie obowiązków związanych z pocztem sztandarowym,
a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania
ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany
z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły
po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną. Od decyzji przysługuje odwołanie
do Dyrektora Szkoły.

Insygnia pocztu sztandarowego
● biało- czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem
w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,
● białe rękawiczki.
Uwaga: Kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy.
Ubiór pocztu sztandarowego Chorąży:
● biała koszula i czarne spodnie lub garnitur
Asysta:
● białe bluzki i czarne spódnice.
Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku
w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.
W
przypadku,
gdy
poczet uczestniczy
w
uroczystościach
pogrzebowych
lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

Sposób udekorowania kirem
Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca w połowie
dolnej czerwonej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych płachty naszego
sztandaru.
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Udział sztandaru w uroczystościach
● Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
● Święto Odzyskania Niepodległości
● Święto Edukacji Narodowej
● Dzień Patrona
● Rocznice szkoły
● Ceremonia ślubowania klas pierwszych.
● Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego Pocztu Sztandarowego.
● Uroczyste Msze św.
● Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę: prezydenta, premiera, marszałka
sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub marszałka sejmiku wojewódzkiego.
● Na zaproszenie do obchodów w szkołach lub innych instytucjach np. uroczystych
sesjach rad gminy, powiatu lub województwa.

Podstawowe chwyty i musztry ze sztandarem w czasie
uroczystości
POSTAWY

OPIS CHWYTU

ZASTOSOWANE KOMENDY

Postawa
zasadnicza

Sztandar postawiony
na trzewiku drzewca przy
prawej nodze na wysokości
czubka buta. Drzewce
podtrzymywane prawą ręką
powyżej pasa, łokieć prawej ręki
lekko przyciśnięty do ciała.
Lewa ręka w postawie
zasadniczej.

Po komendach:
"Poczet stój" (po marszu).
Po komendzie: "Baczność"
(podawanej przez
prowadzącego uroczystość).

Postawa
"spocznij"

Sztandar trzymany przy prawej
nodze, jak w postawie
zasadniczej. Chorąży i asysta
pozostają w postawie spocznij ciężar ciała przenoszą na prawą
nogę przy jednoczesnym
wysunięciu pięty lewej stopy na
wysokość środka prawej, przy
jednoczesnym skręcie lewej o
45 stopni w lewą stronę.

Po komendzie: "Spocznij"
(podawanej przez chorążego po
zatrzymaniu pocztu) następuje
tu automatycznie wyrównanie
linii i odległości.
Po komendach: "Po
ślubowaniu",
"Po hymnie".

Postawa
"na ramię
sztandar"

Chorąży przesuwa prawą rękę
po drzewcu na wysokość
prawego barku, przy

Automatycznie po komendzie
"Sztandar wprowadzić" lub
"Poczet sztandarowy - Wystąp"
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jednoczesnym położeniu lewej
na drzewcu na wysokości pasa.
Po przebrzmieniu zapowiedzi
komendy: "sztandar"
energicznym ruchem przenosi
drzewce sztandaru na prawy
bark, zatrzymując go w
pochyleniu 45 stopni. Płachta
sztandaru musi być oddalona od
barku przynajmniej na
szerokość dłoni.

Postawa
"prezentuj
sztandar"

Z postawy zasadniczej chorąży
kładzie lewą rękę na drzewcu
sztandaru poniżej końca
zaczepu płachty, przy
jednoczesnym maksymalnym
opuszczeniu prawej po drzewcu.
Po przebrzmieniu komendy
"prezentuj sztandar" wykonuje
salutowanie sztandarem.

Po komendzie prowadzącego
"Na prawo/lewo patrz"
Po komendzie chorążego pocztu
"Baczność", w czasie czytania
ewangelii, Podniesienia Hostii,
Przeistoczenia,
Błogosławieństwa Najświętszym
Sakramentem, śpiewu hymnu
kościelnego, roty, ogłoszenia
minuty ciszy, składania trumny
do grobu, podczas składania
wieńców, śpiewu hymnu
organizacji, na uroczystość
której poczet został zaproszony,
jeżeli wcześniej prowadzący nie
podał odpowiednich komend
oraz przed Najświętszym
Sakramentem w czasie
uroczystego wejścia do
świątyni.

Salutowanie
sztandarem w
miejscu

Wykonuje się z postawy
prezentuj. Chorąży robi zwrot w
prawo skos, przy jednoczesnym
wysunięciu lewej nogi w przód
na odległość jednej stopy i
pochyleniu sztandaru w przód
do kąta 45 stopni. Ręka lewa
pozostaje co najmniej w
odległości dłoni od płachty
sztandaru.

Po komendach i w sytuacjach
jak w rubryce powyżej oraz
samoczynnie, gdy odbierający
honory zbliży się na pięć
kroków do sztandaru.

Z położenia na ramię w taki
sam sposób jak w czasie
salutowania w miejscu.

"Na prawo patrz" pochyla
sztandar pod kątem 45 stopni,
pozostając w marszu krokiem
defiladowym. "Baczność" dokonuje położenia sztandaru
na ramię.

Salutowanie
sztandarem w
marszu
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Ceremoniał wejścia i wyjścia Pocztu sztandarowego.
W czasie wprowadzenia sztandaru obecni pozostają w pozycji stojącej. Jeżeli w czasie
uroczystości jest wyznaczony prowadzący ceremoniał ze sztandarem, wówczas on podaje
komendy, w przeciwnym wypadku ciche komendy podaje chorąży.

Uroczystości okolicznościowe lub rocznicowe
Wprowadzenie sztandaru:

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS
CHWYTU

1.

Poczet Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje
chwyt - na ramię.

Postawa
na ramię

2.

Na wprost Marsz!

Maszeruje krokiem defiladowym.

Postawa
na ramię

3.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój na prawą, a zatrzymanie na lewą po
dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe,
zachodzi z lewej strony głównej trybuny.

Postawa
spocznij

4.

W prawo Zwrot!

Wykonuje zwrot w prawo.

Postawa
na ramię

5.

Poczet Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa
spocznij

Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem w zależności
od okoliczności przewidzianych w ceremonii.

Wyprowadzenie pocztu sztandarowego:

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS
CHWYTU

1.

Poczet Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje
chwyt - na ramię.

Postawa
na ramię

2.

W lewo Zwrot!

Wykonują komendę.

Postawa
na ramię
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Na wprost Marsz!

Maszerują na wprost krokiem defiladowym.

Postawa
na ramię

4.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na
prawą, a zatrzymanie na lewą po
dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe,
zachodzi z lewej strony głównej trybuny.

Postawa
spocznij

5.

Poczet Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa
spocznij

3.

Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go wraz
z insygniami sztandaru w gablocie.

Ceremoniał ślubowania
przekazaniem sztandaru

pocztu

sztandarowego

wraz

z

uroczystym

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

1.

Poczet
sztandarowy
w składzie:
Chorążowie....
Asysta...
Baczność!

Kończący służbę poczet pozostaje
w postawie zasadniczej.

Postawa
zasadnicza

2.

Na wprost Marsz!

Maszerują krokiem defiladowym
w wyznaczone miejsce na wysokość
dotychczasowego chorążego i asysty.

Bez sztandaru

3.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój na prawą, a zatrzymanie na lewą
po dostawieniu prawej. Poczet,
o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony
głównej trybuny.

Bez sztandaru

4.

W lewo Zwrot!

Wykonują komendę.

Bez sztandaru

5.

Poczty Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.
Następuje automatyczne wyrównanie linii
i szeregów.

Postawa spocznij

6.

Poczty
sztandarowe Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej, a chorąży
układa ręce
do postawy prezentuj.

Postawa
zasadnicza

OPIS CHWYTU
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Do Ślubowania!

Po przebrzmieniu komendy nowe poczty
sztandarowe wyciągają prawą rękę
pod kątem prostym w stronę płachty
sztandaru, powtarzając za prowadzącym
rotę przysięgi.

Salutowanie
sztandarem w
miejscu

Po Ślubowaniu!

Po przebrzmieniu komendy ślubujący
opuszczają rękę do postawy zasadniczej,
a dotychczasowy chorąży opuszcza
sztandar do postawy zasadniczej.

Postawa
zasadnicza

9.

Do Przekazania
sztandaru!

Dotychczasowy chorąży prezentuje
sztandar, a przejmujący wykonuje przyklęk
na prawe kolano z jednoczesnym
pocałowaniem płachty sztandaru.
Następnie energicznie wstaje,
a dotychczasowy chorąży przenosi
i ustawia sztandar w pozycji pionowej
przy jednoczesnym przeniesieniu
do czubka swojej wystawionej lewej nogi.
W tym samym czasie nowy chorąży bierze
sztandar w swoje ręce z jednoczesnym
cofnięciem lewych nóg obydwu
chorążych i powrotem tyłem do swoich
szeregów.

Przekazywanie
sztandaru

10.

Poczty Spocznij!

Wykonują komendę spocznij.

Postawa spocznij

11.

W prawo Zwrot!

Wykonuje zwrot.

Bez sztandaru

12.

Na wprost Marsz!

Maszerują krokiem defiladowym.

Bez sztandaru

13.

W lewo Zwrot!

Wykonują komendę.

Postawa
na ramię

14.

Na wprost Marsz!

Maszerują krokiem defiladowym.

Postawa
na ramię

15.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój na prawą, a zatrzymanie na lewą
po dostawieniu prawej. Poczet,
o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony
głównej trybuny.

Postawa spocznij

16.

Poczet Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij

7.

8.
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Ceremoniał ślubowania klas pierwszych
L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS
CHWYTU

1.

Poczet Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje
chwyt - na ramię.

Postawa
na ramię

2.

Na wprost Marsz!

Maszeruje krokiem defiladowym.

Postawa
na ramię

3.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój na prawą, a zatrzymanie na lewą
po dostawieniu prawej. Poczet,
o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony
głównej trybuny.

Postawa
spocznij

4.

W prawo Zwrot!

Wykonuje zwrot w prawo.

Postawa na
ramię

5.

Poczet Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa
spocznij

6.

Całość Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej,
a chorąży układa ręce po postawy
prezentuj.

Postawa
prezentuj

7.

Przedstawicie
le uczniów
klas
pierwszych
ślubujących
na sztandar Wystąp!

Uczniowie klas pierwszych występują
krokiem defiladowym na wprost asysty
sztandaru.

Postawa
prezentuj

8.

W lewo Zwrot!

Uczniowie ślubujący na sztandar wykonują
odpowiedni zwrot.

Postawa
prezentuj

9.

Do Ślubowania!

Uczniowie ślubujący na sztandar
energicznym ruchem kierują prawą rękę z
wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku
drzewca sztandaru, a pozostali uczniowie
klas pierwszych układają prawą rękę zgiętą
w łokciu z palcami złożonymi jak do
wojskowego ślubowania.

Salutowanie
sztandarem

10.

Po Ślubowaniu!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij, a
uczniowie ślubujący opuszczają energicznie
ręce do postawy zasadniczej.

Postawa
spocznij

11.

Uczniowie

Wykonują odpowiedni zwrot w miejscu.

Postawa
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klas
pierwszych
ślubujących
na sztandar:
W lewo Zwrot!

spocznij

12.

Na wprost Marsz!

Uczniowie krokiem defiladowym maszerują
na swoje wcześniej zajmowane miejsce
i zatrzymują się.

Postawa
spocznij

13.

W lewo Zwrot!

Wykonują odpowiedni zwrot w miejscu.

Postawa
spocznij

14.

Poczet Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje
chwyt - na ramię.

Postawa
na ramię

15.

Na wprost Marsz!

Maszeruje krokiem defiladowym.

Postawa
na ramię

16.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój na prawą, a zatrzymanie na lewą
po dostawieniu prawej. Poczet,
o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony
głównej trybuny.

Postawa
spocznij

17.

W prawo Zwrot!

Wykonuje zwrot w prawo.

Postawa
na ramię

18.

Poczet Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa
spocznij
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W

czasie

uroczystości

kościelnych

sztandar

jest

wprowadzany

i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru
wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół trzymając sztandar
pod kątem 45o do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem
do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.
W trakcie Mszy Świętej członkowie pocztu sztandarowego nie klękają
i nie wykonują żadnych gestów stojąc cały czas w pozycji „Baczność”
lub „Spocznij”.
Pochylenie

Sztandaru

pod

kątem

45o

w

pozycji

„Baczność”

jest wykonywane w następujących sytuacjach:
 podczas składania wieńców itp. przez delegacje
 podczas podniesienia Hostii
 podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia pamięci
 podczas opuszczania trumny do grobu
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Pieśń Szkoły
Pieśń Szkoły śpiewana jest podczas Dnia Patrona, ślubowania klas pierwszych
i uroczystości zakończenia szkoły klas III. Zawsze wykonuje się trzy zwrotki z refrenem.
Tekst Pieśni Szkoły
Ref.
Franciszku, spraw bym został kimś
I drodze mej przyklaskuj
Daj wiarę w siebie, pewności błysk
Bym chodził w prawdy blasku
1. Szukałem Cię, znalazłem w trudzie dnia
W drugim człowieku – wolnym tak jak ja
Zachwyciłeś mnie swoją odwagą
Wtedy do Ciebie powiedziałem tak…
Ref.
Franciszku…
2. Wiedziałem już, że z Tobą mogę iść,
Bo zachwyciła mnie Twoja myśl
Zrozumiałem, gdzie źródło Twej wolności
Wtedy do Ciebie powiedziałem tak…
Ref.
Franciszku…
3. Dzisiaj kolejny krok zrobiłem znów
Aby wolności rozszyfrować klucz
Wiem, że na zawsze mam swego patrona
Dlatego teraz Tobie mówię tak…
Ref.
Franciszku…

(słowa i melodia: Barbara Kobos)
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Logo szkoły

Symbolika logo Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu Zdroju:
 Otwarta księga - symbolizuje wiedzę którą uczniowie naszego gimnazjum
zdobywają w szkole, jest ona otwarta ponieważ motywujemy i zachęcamy uczniów
do nauki. Przekazujemy wiedzę w taki sposób aby każdy uczeń ją zrozumiał
i przyswoił.
 Płomień - symbolizuje moc i siłę drzemiącą w każdym człowieku, która czeka
aby rozbłysnąć:
 - jest to „siła ciała”, którą kształtujemy poprzez wysiłek fizyczny, dzięki czemu
jesteśmy zahartowani i mamy silną wolę. Najpełniej streszcza to przysłowie:
„W zdrowym ciele zdrowy duch”.
 - „siła rozumu” to ciekawość świata, różnorodność zainteresowań,
chęć zdobywania wiedzy, a przede wszystkim uczenie się przez całe życie.
 - „siła ducha” czyli nieustanna praca nad sobą, kształtowanie swojego charakteru
poprzez realizację najważniejszych uniwersalnych wartości i budowanie
nienagannej postawy moralnej.
 Kula ziemska - symbolizuje świat, wszystkich ludzi przyrodę ożywioną
i nieożywioną. Jesteśmy bowiem szkołą, która poprzez naukę i wychowanie
kształtuje człowieka bardzo dobrze przygotowanego do życia we współczesnym
świecie.
 Nasze motto brzmi: „Jesteśmy szkołą, która pomaga zrozumieć świat”.
 Postacie ludzi - symbolizują naszą społeczność szkolną, zarówno uczniów
jak i nauczycieli, ich rozpostarte ramiona oznaczają otwarcie się na drugiego
człowieka oraz poczucie więzi i jedności a także chęć niesienia pomocy. Postacie
ludzi w charakterystyczny sposób łączą się z kulą ziemską - co stanowi próbę
22

przedstawienia ekologicznego charakteru naszej szkoły, oraz wychowania w duchu
zrównoważonego rozwoju. Otwarcie na świat związane jest również z kontaktami
międzynarodowymi utrzymywanymi w ramach wymian ze środków unijnych.
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Tekst roty ślubowania:
Przyjmując sztandar

szkoły

Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego

w Jastrzębiu-Zdroju przyrzekamy uroczyście:
● zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności,
● dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły,
● krzewić ideały dobra, piękna i sprawiedliwości,
● darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły,

● przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego
● nie zawieść pokładanych w nas nadziei..
Tak nam dopomóż Bóg!
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Precedencja
W życiu szkoły ważne uroczystości uświetniają swoją obecnością zaproszeni goście.
Precedencja - porządek witania, przemawiania, zajmowanie miejsc podczas oficjalnych
spotkań.
W Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju precedencja
wygląda następująco:
I. Władze centralne:
● arcybiskup
● prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
● marszałek Sejmu,
● marszałek Senatu,
● prezes Rady Ministrów,
● ministrowie,
● Rzecznik Praw Obywatelskich,
● prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
● posłowie i senatorowie
II. Władze lokalne:
● biskup
● wojewoda.
● marszałek województwa
● przewodniczący Sejmiku Województwa
● wicewojewoda
● kurator oświaty
● wizytator kuratorium oświaty
● członek Zarządu Województwa
● radny województwa
● proboszcz
● starosta
● przewodniczący Rady Powiatu
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● wicestarosta
● wiceprzewodniczący Rady Powiatu
● członek Zarządu Powiatu
● radny powiatu
● prezydent miasta
● przewodniczący rady miasta
● zastępca prezydenta miasta
● wiceprzewodniczący rady miasta
● członek zarządu miasta
● radny gminy miasta
III. Inni zaproszeni goście:
● Dyrektora Szkoły
● grono pedagogiczne
● pracownicy szkoły
● uczniowie

26

Ceremoniał uroczystości szkolnych
Ogólne zasady:
● godło państwowe zawsze zawiesza się w reprezentacyjnym miejscu podczas
uroczystości takich jak: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto
Niepodległości, ślubowanie klas pierwszych, Dzień Patrona, zakończenie roku szkolnego
i rocznice szkoły;
● hymn narodowy zawsze śpiewa się tylko pierwszą zwrotkę z refrenem acapella
na rozpoczęcie roku szkolnego i zakończenie roku szkolnego oraz z okazji świąt
państwowych i rocznic szkoły.
● strój galowy obowiązuje podczas wyżej wymienionych uroczystości szkolnych.
Przez strój galowy rozumie się ubiór w kolorach biało-granatowym, biało-szarym
lub biało-czarnym, białym lub ciemnym .
Opis zachowania się uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:


osoba prowadząca wita zebranych według zasad precedencji



osoba prowadząca podaje komendę „Baczność”. „Sztandar wprowadzić”.



zebrani bez nakryć głowy zachowują postawę zasadniczą



Poczet Sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości (Sztandar pochylony pod kątem
45o) i zajmuje miejsce po prawej lub lewej stronie Sali bokiem do zgromadzonych
i podnosi sztandar do pionu.



po

wprowadzeniu

Sztandaru

prowadzący

podaje

komendę:

„Do

Hymnu

Państwowego” – uczestnicy odśpiewują. W trakcie Hymnu Sztandar pochylony
pod kątem 45 o


po odśpiewaniu Hymnu prowadzący podaje komendę; „Po Hymnie” – obecni
przyjmują postawę swobodną



przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości może być odśpiewana Pieśń Szkoły.
Prowadzący podaje komendę: „Do Pieśni Szkoły” – wszyscy przyjmują postawę
„Baczność” , sztandar zostaje pochylony pod kątem 45 o . Po odśpiewaniu Pieśni
Szkoły prowadzący podaje komendę: „ Po Pieśni” – wszyscy przyjmują postawę
swobodną



na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Sztandar
wyprowadzić”

–

zachowanie

obecnych

i

czynności

Pocztu

są

takie

same

jak przy wprowadzeniu
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po części oficjalnej i wyprowadzeniu Sztandaru następuje część artystyczna

Stałe uroczystości wpisane do planu pracy szkoły takie jak: wigilia szkolna, Szkolny
Przegląd Talentów i Szkolny Przegląd Projektów Uczniowskich nie są objęte powyższym
ceremoniałem.

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi z okazji następujących świąt
i uroczystości:
● Dzień Edukacji Narodowej,
● Święta państwowe
● na polecenie władz państwowych.

Procedury osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych
Podczas analizy osiągnięć uczniów należy zwracać szczególną uwagę na ich
indywidualne możliwości, zainteresowania i uzdolnienia
Sprawdzanie osiągnięć ma za zadanie dostarczenie nauczycielom, uczniom i ich
rodzicom informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawie ucznia. Powinno być
procesem ciągłym i systematycznym.
Należy stosować różnorodne formy sprawdzania, takie jak:


bieżąca ocena pracy w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i

pozaszkolnych


zwracanie uwagi na zaangażowanie ucznia



obserwacja ucznia w czasie uroczystości szkolnych, wycieczek



analiza uczestnictwa i wyników uzyskiwanych w czasie konkursów



wyciąganie wniosków z samooceny dokonywanej przez uczniów

Uczeń powinien uzyskać od nauczycieli jak najwięcej informacji zwrotnych dotyczących
jego osiągnięć, postaw, aktywności, zaangażowania.
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Scenariusze lekcji wychowawczych dotyczących analizy
symboli narodowych i symboli szkoły
Scenariusz zajęć nr 1
Temat: Analiza symboli narodowych i symboli szkoły.
Opracowała: Joanna Bućko-Krzyżaniak
Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna
Cel ogólny:
 zna polskie symbole narodowe i symbole swojej szkoły (Gimnazjum nr 8)
oraz ich historię
Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:
 wymienia polskie symbole i symbole swojej szkoły (Gimnazjum nr 8)
oraz je odróżnia;
 zna historię polskich symboli narodowych i symboli swojej szkoły;
 potrafi odróżniać symbole narodowych od symboli swojej szkoły;
 potrafi wyjaśnić znaczenie symboli narodowych i szkolnych.
Metody pracy: Mini wykład, pogadanka, burza mózgów, Quiz.
Formy pracy: Praca zespołowa, praca indywidualna.
Środki dydaktyczne: fragment konstytucji RP z 1997r., tekst o symbolach narodowych
(podręcznik dla gimnazjum „Bliżej świata”, s.60-61), fragment statutu szkoły i tekst
o symbolach szkoły(gim8@um.jastrzebie.pl),
Przebieg lekcji.
1. Wprowadzenie (przedstawia nauczyciel)
Z chwilą urodzenia się na terenie Polski każdy człowiek staje się członkiem społeczności
narodowej. W miarę upływu czasu dziecko zaczyna należeć do społeczności szkolnej.
Nastolatek jest zatem Polakiem i uczniem gimnazjum.
Po tym krótkim wprowadzeniu uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie: „Co dla Was
oznacza bycie Polakiem i uczniem Gimnazjum nr 8 ?” – „burza mózgów”(propozycje
zostają zapisane na tablicy w formie „mapy myśli”), np.
 przestrzeganie obowiązującego prawa;
 wypełnianie obowiązków;
 przejmowanie odpowiedzialności za siebie i innych;
 godne reprezentowanie szkoły;
 bycie patriotą;
 szanowanie symboli narodowych i szkolnych;
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2. Część główna lekcji.
a) uświadomienie uczniom, że każde państwo (także Polska) posiada symbole narodowe;
b) zapoznanie uczniów z polskimi symbolami narodowymi oraz ich historią- pogadanka
(załącznik nr 1);
c) nawiązanie do tematyki symboli Gimnazjum nr 8- pogadanka (załącznik nr 2);
d) nauczyciel przeprowadza w klasie Quiz, a uczniowie odpowiadają na pytania w oparciu
o wiedzę uzyskaną na zajęciach (załącznik nr 3);
3. Podsumowanie lekcji.
Uczniowie wyjaśniają na czym polega różnica pomiędzy symbolami narodowymi
a szkolnymi
i jakie odgrywają znaczenie.
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Załącznik nr 1- Polskie symbole narodowe i ich historia
Art. 28 Konstytucji Rzeczpospolitej
1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym
polu.
2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
________________________________________________________________________
____
Godło Polski
Jest nim biały orzeł w złotej koronie na czerwonym polu. Ptak symbolizuje męstwo,
nieugiętość i śmiałość w osiąganiu celów. Złota korona nawiązuje do władzy królewskiej.
Orzeł nie posiadał korony w okresie komunizmu. Godło Polski zostało oficjalnie uznane
za godło państwowe w 1989 r.
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej
Barwami narodowymi jest kolor biały i czerwony. Kolor biały symbolizuje rozum i czystość
zamiarów, a czerwony- miłość i krew przelaną za ojczyznę. Barwy zostały oficjalnie
zatwierdzone w 1831 r. Od 2 maja 2004 r. uchwała Sejmu RP 2 maja 2004r. został
ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, aby zachęcić polskich obywateli
do wywieszania flagi państwowej z okazji świąt państwowych.
Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
Hymnem RP jest Mazurek Dąbrowskiego, który powstał we Włoszech w 1797 r.
Na początku był on pieśnią patriotyczną powstałych we Włoszech Legionów Polskich.
Słowa Mazurka powstały dzięki gen. Józefowi Wybickiemu. Pieśń została uznana
oficjalnie za hymn państwowy od 1927 r.
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Załącznik nr 2- symbole szkoły
Statut szkoły
ROZDZIAŁ 1
§2 Gimnazjum otrzymało w roku szkolnym 2009/2010 imię ks. Franciszka Blachnickiego.
ROZDZIAŁ 9
§ 52 Gimnazjum posiada własny sztandar, godło, logo oraz ceremoniał szkolny.
________________________________________________________________________
_
Sztandar szkoły
Przedstawia patrona szkoły ks. Franciszka Blachnickiego, który ur. 24 marca 1921
w Rybniku; zm. 27lutego 1987 r. w Carlsbergu (Niemcy); polski ksiądz katolicki. Kandydat
na ołtarze, założyciel i duchowy ojciec Ruchu Światło- Życie- jednego z ruchów odnowy
Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II oraz wspólnoty życia
konsekrowanego Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.
Walczył z okupantem hitlerowskim w czasie II wojny światowej, więzień KL.
Auschwitz.
Po wojnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowieświecenia przyjął w 1950 r.; inicjator Krucjaty Wstrzemięźliwości, założyciel Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka, Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodu, Międzynarodowego
Centrum Ewangelizacji Światło- Życie w Carlsbergu.
Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Krzyżem Oświęcimskim. W 1995 r. rozpoczął się proces beatyfikacji. Od 2000 r. grób
ks. Franciszka Blachnickiego znajduje się w kościele pw. Dobrego Pasterza w Krościenku
nad Dunajcem.
Logo
Symbolika logo Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu Zdroju:
 Otwarta księga - symbolizuje wiedzę którą uczniowie naszego gimnazjum
zdobywają w szkole, jest ona otwarta ponieważ motywujemy i zachęcamy uczniów
do nauki. Przekazujemy wiedzę w taki sposób aby każdy uczeń ją zrozumiał
i przyswoił.
 Płomień - symbolizuje moc i siłę drzemiącą w każdym człowieku, która czeka aby
rozbłysnąć:
- jest to „siła ciała”, którą kształtujemy poprzez wysiłek fizyczny, dzięki czemu
jesteśmy zahartowani i mamy silną wolę. Najpełniej streszcza to przysłowie:
 „W
zdrowym
ciele
zdrowy
duch”.
- „siła rozumu” to ciekawość świata, różnorodność zainteresowań,
chęć zdobywania wiedzy, a przede wszystkim uczenie się przez całe życie.
- „siła ducha” czyli nieustanna praca nad sobą, kształtowanie swojego charakteru
poprzez realizację najważniejszych uniwersalnych wartości i budowanie
nienagannej postawy moralnej.
 Kula ziemska - symbolizuje świat, wszystkich ludzi przyrodę ożywioną
i nieożywioną. Jesteśmy bowiem szkołą, która poprzez naukę i wychowanie
kształtuje człowieka bardzo dobrze przygotowanego do życia we współczesnym
świecie.
Nasze motto brzmi: „Jesteśmy szkołą, która pomaga zrozumieć świat”.
 Postacie ludzi - symbolizują naszą społeczność szkolną, zarówno uczniów
jak
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i nauczycieli, ich rozpostarte ramiona oznaczają otwarcie się na drugiego
człowieka oraz poczucie więzi i jedności a także chęć niesienia pomocy. Postacie
ludzi w charakterystyczny sposób łączą się z kulą ziemską - co stanowi próbę
przedstawienia ekologicznego charakteru naszej szkoły, oraz wychowania w duchu
zrównoważonego rozwoju. Otwarcie na świat związane jest również z kontaktami
międzynarodowymi utrzymywanymi w ramach wymian ze środków unijnych.
Pieśń szkoły

Ref.
Franciszku, spraw bym został kimś
I drodze mej przyklaskuj
Daj wiarę w siebie, pewności błysk
Bym chodził w prawdy blasku
1. Szukałem Cię, znalazłem w trudzie dnia
W drugim człowieku – wolnym tak jak ja
Zachwyciłeś mnie swoją odwagą
Wtedy do Ciebie powiedziałem tak…

Ref.
Franciszku…
2. Wiedziałem już, że z Tobą mogę iść,
Bo zachwyciła mnie Twoja myśl
Zrozumiałem, gdzie źródło Twej wolności
Wtedy do Ciebie powiedziałem tak…

Ref.
Franciszku…
3. Dzisiaj kolejny krok zrobiłem znów
Aby wolności rozszyfrować klucz
Wiem, że na zawsze mam swego patrona
Dlatego teraz Tobie mówię tak…

Ref.
Franciszku…
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Załącznik nr 3-Quiz
1. Kto jest autorem polskiego hymnu.
2. Co symbolizuje otwarta księga umieszczona w logo gimnazjum.
3. Jak brzmią słowa refrenu Pieśni szkoły?
4. Co symbolizują barwy narodowe?
5. Jakie inicjatywy podjął ks. Franciszek Blachnicki w okresie powojennym?
6. Kiedy i w jakich okolicznościach powstał Mazurek Dąbrowskiego?
7. W którym roku godło Polski zostało oficjalnie uznane za godło państwowe?
8. Co symbolizują ludzie znajdujący się na logo szkoły?
9. Od kiedy Pieśń Legionów została oficjalnie uznana za hymn państwowy.
10. Co symbolizuje płomień znajdujący się na logo szkoły?
11. Jak nazywa się dokument zawierający zapis o polskich symbolach narodowych?
12. Jak nazywa się dokument zawierający zapis o szkolnych symbolach?
13. W którym roku szkolnym nasze gimnazjum otrzymało imię ks. Fr. Blachnickiego?
14. Kiedy i w jakich okolicznościach ustanowiono 2 maja Dniem Flagi?
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Scenariusz zajęć nr 2
Temat: Postawy szacunku wobec symboli narodowych i symboli szkoły.
Opracowała: Joanna Bućko-Krzyżaniak
Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna
Cel ogólny:
 zna zasady obowiązujące w czasie obchodzenia świąt państwowych i szkolnych
Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:
 wymienia uroczystości państwowe i szkolne, na których obecne są symbole
narodowe i szkolne;
 potrafi przyjąć postawę poszanowania dla symboli narodowych i symboli swojej
szkoły.
Metody pracy: pogadanka, drama, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem.
Formy pracy: Praca zespołowa, praca indywidualna.
Środki dydaktyczne: płyta CD z tekstem Mazurka Dąbrowskiego, tekst Pieśni szkoły
oraz Roty(gim8@um.jastrzebie.pl),
Przebieg lekcji.
1. Wprowadzenie (przedstawia nauczyciel)
Nauczyciel przypomina, że każde państwo i każda szkoła posiadają własne symbole.
Uczniowie wymieniają polskie symbole narodowe i symbole swojej szkoły.
2. Część główna lekcji.
a) uświadomienie uczniom, że symbole narodowe i szkolne są nierozerwalne związane
z ważnymi uroczystościami państwowymi i szkolnymi.
b) uczniowie wymieniają uroczystości państwowe i szkolne, na których obowiązują
symbole, np.
● rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
● Święto Odzyskania Niepodległości
● Święto Edukacji Narodowej
● Dzień Patrona
● rocznice szkoły
● ceremonia ślubowania klas pierwszych.
● ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.
● uroczyste Msze św.
c) uczniowie odpowiadają na pytanie:” Jak należy zachować się w czasie śpiewania
hymnu państwowego i Pieśni szkoły?”;
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d) nauczyciel informuje uczniów o tym, że będą praktycznie ćwiczyć przyjęcie właściwej
postawy w czasie ważnej uroczystości szkolnej lub państwowej;
• trzech uczniów przyjmuje role pocztu sztandarowego;
• jeden z uczniów jest konferansjerem, który zapowiada wejście pocztu sztandarowego
(załącznik nr 1)
e) następnie uczniowie odśpiewują Pieśń szkoły, przyjmując postawę zasadniczą
(załącznik nr 2);
f) nauczyciel podkreśla, że ważne jest także zachowanie właściwej postawy w czasie
przyjmowania uczniów klas I w poczet uczniów gimnazjum; uczniowie klas I powtarzają
tekst Roty(załącznik nr 3).
3. Podsumowanie lekcji.
Uczniowie wyjaśniają jakie znaczenie odgrywa przyjęcie właściwej postawy w czasie
obchodzenia ważnych uroczystości państwowych i szkolnych.
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Załącznik nr 1-ćwiczenia praktyczne
Konferansjer zapowiada: "Poczet sztandarowy wprowadzić"
Sztandar wchodzi
Konferansjer: „Baczność! Do hymnu!”
Śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego
Konferansjer: ”Spocznij Poczet sztandarowy wyprowadzić!”
Mazurek Dąbrowskiego
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
Marsz…
2. Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla ojczyzny ratowania
Rzucił się przez morze
Ref: Marsz ….
3. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę
Będziem Polakami
Dał nam przykład Bonaparte
Jak zwyciężać mamy.
Ref: Marsz …
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Załącznik nr 2- Pieśń Szkoły
Ref.
Franciszku, spraw bym został kimś
I drodze mej przyklaskuj
Daj wiarę w siebie, pewności błysk
Bym chodził w prawdy blasku
1. Szukałem Cię, znalazłem w trudzie dnia
W drugim człowieku – wolnym tak jak ja
Zachwyciłeś mnie swoją odwagą
Wtedy do Ciebie powiedziałem tak…

Ref.
Franciszku…
2. Wiedziałem już, że z Tobą mogę iść,
Bo zachwyciła mnie Twoja myśl
Zrozumiałem, gdzie źródło Twej wolności
Wtedy do Ciebie powiedziałem tak…

Ref.
Franciszku…
3. Dzisiaj kolejny krok zrobiłem znów
Aby wolności rozszyfrować klucz
Wiem, że na zawsze mam swego patrona
Dlatego teraz Tobie mówię tak…

Ref.
Franciszku…
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Załącznik nr 3- tekst Roty
Przyjmując sztandar szkoły Gimnazjum nr 8

im. ks. Franciszka

Blachnickiego

w Jastrzębiu-Zdroju przyrzekamy uroczyście:
● zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności,
● dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły,
● krzewić ideały dobra, piękna i sprawiedliwości,
● darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły,

● przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego
● nie zawieść pokładanych w nas nadziei..
Tak nam dopomóż Bóg!
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Program „Ceremoniał Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu – Zdroju” został zatwierdzony przez
Radę Pedagogiczną przy Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego w JastrzębiuZdroju w dniu 12 września 2013 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

40

