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Załącznik nr 1 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 

 

 

Opis  sztandaru  i  godła   

oraz zasad ceremoniału szkolnego 

 

 

Sztandar 

 

   

 

 

 

Godło 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pierwsza strona: 

Zielone tło - to kolor otoków żołnierzy Wojsk 

Ochrony Pogranicza. Centralne miejsce zajmuje 

słup graniczny, który wznosi się ponad gałązkami 

laurowymi. Całość zamyka kontur Polski, pod 

którym widnieje otwarta księga symbol nauki. W 

górnej części tej strony sztandaru umieszczony jest 

w półkolu napis brzmiący: "SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 4" , zaś w dolnej części jego 

dalszy ciąg: "im. WOJSK OCHRONY 

POGRANICZA W KOSTRZYNIE N.O." 

Druga strona: 

Biało-czerwone tło symbolizuje nasze barwy 

narodowe. W górnej części umieszczone jest godło 

państwowe - biały orzeł na czerwonym tle. 

Godło szkoły przedstawia kontur Polski z 

zaznaczoną miejscowością Kostrzyn nad Odrą, słup 

graniczny i książkę. Te elementy symbolizują więź 

między funkcjonariuszami Straży Granicznej i 

uczniami szkoły.  
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Zasady ceremoniału szkolnego 

 

I. Apel z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz innych świąt 

i uroczystości. 

Apel lub akademię ogólnoszkolną prowadzi Przewodniczący Samorządu 

Szkolnego lub, w przypadku nieobecności przewodniczącego, członek 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego.  Uroczyste apele lub akademie może 

prowadzić Dyrektor Szkoły lub jego zastępca. Apele lub akademie prowadzone 

są według następującego ceremoniału: 

 

Lp. Komenda Wykonujący Opis działania 

Początek 

1. Baczność ! Prowadzący Wszyscy zebrani stoją w postawie 

zasadniczej 

2. Proszę o 

wprowadzenie 

sztandaru ! 

Prowadzący Poczet sztandarowy przy 

dźwiękach marsza wprowadza 

sztandar  i ustawia się w 

wyznaczonym miejscu.  

3. Do hymnu Prowadzący Uczniowie śpiewają pierwszą 

zwrotkę i refren hymnu.  

4.  Spocznij   

Zakończenie 

1. Baczność ! Przewodniczący 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Wszyscy zebrani stoją w postawie 

zasadniczej 

2. Proszę o 

wyprowadzenie 

sztandaru ! 

Przewodniczący 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Poczet sztandarowy przy 

dźwiękach marsza wyprowadza 

sztandar z placu apelowego. 

3. Spocznij ! 

Proszę 

gospodarzy klas 

o 

wyprowadzenie 

uczniów do sal 

lekcyjnych lub 

dziękuję za 

uwagę. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Uczniowie udają się do klas wg 

kolejności ustawienia na apelu lub 

goście opuszczają miejsce 

akademii lub apelu. 

Podczas apelu rozpoczynającego lub kończącego rok szkolny po hymnie 
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Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego składa Dyrektorowi Szkoły raport. 

1. Raport  

" Pani/e 

Dyrektor/rze 

Przewodniczący 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Szkoły 

Podstawowej nr 

4 w Kostrzynie 

zgłasza uczniów 

do uroczystego 

apelu z okazji 

........................" 

Przewodniczący 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Przewodniczący podchodzi na 3 

kroki do Dyrektora szkoły i składa 

raport następującej treści: Panie 

Dyrektorze! Przewodniczący/a 

Samorządu Uczniowskiego zgłasza 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 

w Kostrzynie nad Odrą do 

uroczystego apelu. Wszystkie 

klasy obecne.  Dyrektor szkoły po 

wysłuchaniu podaje rękę 

Przewodniczącemu i wypowiada 

słowo "Dziękuję". Przewodniczący 

wraca do miejsca prowadzenia 

apelu. 

 

 

 
Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z 31 

stycznia 1980 r. (tekst jednolity z 2005 r.) 

Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2005 r., nr 235, poz. 2000. Organ wydający: 

Marszałek Sejmu. 

 

Załącznik wprowadzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 18/rp/17-18 z dnia 30 listopada 2017 r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1980

