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§1.  

Sposób zachowania się pocztu sztandarowego Liceum 

1. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą: 

1) chorąży – uczeń klasy programowo najwyższej; 

2) asysta – dwie uczennice klas programowo najwyższych. 

2. Oprócz składu zasadniczego wybierany jest skład rezerwowy. 

3. Sposób zachowania się pocztu sztandarowego podczas asysty sztandarowi Liceum obejmuje 

postawy i chwyty określone w tabeli: 

Postawy Opis chwytu 
Spocznij 
 

Sztandar trzymany jest przy prawej nodze jak w 
postawie zasadniczej. Chorąży i asysta w 
postawie „Spocznij” 
 

Zasadnicza 
 

Sztandarowy trzyma sztandar postawiony na 
trzewiku drzewca przy prawej nodze na 
wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje 
prawą ręką powyżej pasa. Łokieć prawej ręki 
lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka 
opuszczona wzdłuż ciała. 
 

Na ramię 
 

Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga 
lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 
stopni do ziemi. Płat sztandaru musi być 
oddalony od barku przynajmniej na szerokość 
dłoni. Na komendę „Do nogi” sztandarowy 
przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie 
lewą) do nogi. 
 

Prezentuj Z postawy „Zasadniczej” chorąży (sztandarowy) 
podnosi prawą ręką sztandar do położenia 
pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej 
ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką 
chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po 
czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną 
część drzewca. 

Salutowanie w miejscu Wykonuje się z postawy „Prezentuj”. 
Chorąży(sztandarowy) robi zwrot w prawo w 
skos z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi w 
przód na odległość jednej stopy(30 cm) i pochyla 
sztandar rękami w przód pod kątem 45 stopni. Po 
zakończeniu np. hymnu, przechodzi do postawy 
„Prezentuj” i „Spocznij”. 

Salutowanie w marszu Odbywa się przez opuszczenie sztandaru z 
postawy „Na ramię” w taki sam sposób jak przy 
salutowaniu w miejscu. Komendy „Na prawo 
patrz” – pochyla sztandar na 5 kroków przed 
przyjmującym defiladę, a bierze na ramię bez 
komendy, gdy minie go o 1 krok. Na komendę 
„Baczność” – bierze sztandar na ramię. 
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§2.   

Ubiór i insygnia pocztu sztandarowego Liceum 

1. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie zgodnie z następującymi zasadami: 

1) chorąży - ciemny garnitur, biała koszula, krawat; 

2) asysta - białe bluzki i ciemne spódnice (ciemny kostium); 

2. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią następujące elementy: 

1)  biało - czerwone szarfy przewieszone przez ramię, zwrócone kolorem białym w 

stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze; 

2)  białe rękawiczki;  

3)  czapki; 

4) tarcze z logo szkoły. 

§3  

Ceremoniał przekazania sztandaru Liceum 

1. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych.  

2. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następie wychodzi nowy 

skład pocztu stając naprzeciwko.  

3. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: 

“Przekazujemy Wam sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w 

Skierniewicach, dbajcie o jego dobre imię i honor.”, na co chorąży nowego pocztu 

sztandarowego odpowiada: “Przejmujemy od Was sztandar Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach i przyrzekamy, że będziemy 

dbali o dobre jego imię i honor”. 

4. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano i całuje róg 

sztandaru, po czym następuje przekazanie sztandaru. 

5. Poczty wracają zamieniając się miejscami 
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§4.  

Ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych Liceum 

1. Ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych odbywa się w czasie uroczystego 

rozpoczęcia roku szkolnego. W pierwszej kolejności występuje poczet sztandarowy, a 

następnie wychodzą reprezentanci klas pierwszy, stając po obu stronach sztandaru.  

2. Reprezentantami wszystkich klas pierwszych są uczniowie, który uzyskali największą 

liczbę punktów w czasie rekrutacji.  

3. Na komendę “Do ślubowania” chorąży salutuje sztandarem, wszyscy uczniowie klas 

pierwszych unoszą prawą rękę na wysokość głowy z dwoma wyprostowanymi palcami i 

powtarzają za prowadzącym następujące słowa ślubowania: 

“My, uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w 

Skierniewicach, 

Świadomi bogatej historii tej szkoły, 

Ślubujemy: 

 zachować wierność jej chlubnej tradycji, 

 dbać o honor szkoły, 

 z dumą i godnością ją reprezentować, 

 rzetelnie wykonywać obowiązki ucznia, 

 aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, 

 tworzyć atmosferę przyjaźni i wzajemnego poszanowania. 

Ślubujemy, 

że ponadczasowe wartości i ideały 

bliskie patronowi szkoły 

będą wskazywały nam drogę postępowania”. 

4. Na komendę “Po ślubowaniu” uczniowie opuszczają swobodnie ręce, poczet sztandarowy 

i reprezentanci klas wracają na wcześniej zajmowane miejsca. 

 

 


