
Poczet sztandarowy w szkole 
– seminarium przeprowadził prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn 

 
28 października 2015 roku w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece 

Pedagogicznej Filii w Słupcy odbyło się seminarium dla nauczycieli pt. „Poczet sztandarowy w 
szkole” przeprowadził je konsultant ds. doradztwa programowo-metodycznego CDN w Koninie 
prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn.  

 
 
 
Sztandar jest symbolem szkoły, otacza się go 

honorami i szacunkiem, dlatego sztandar powinien 
uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach 
szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych 
szkół i instytucji środowiskowych i państwowych. 
Całością spraw organizacyjnych pocztu sztandarowego 
powinien zajmować się opiekun – nauczyciel 
wyznaczony przez dyrektora spośród grona 
pedagogicznego.  

To właśnie opiekunowie pocztów sztandarowych 
byli uczestnikami seminarium zorganizowanego w 
Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy.  

 
 

 
 
 
Prof. Piotr Gołdyn rozpoczął seminarium od uporządkowania wiedzy dotyczącej ceremoniału 

szkolnego obowiązującego podczas uroczystości szkolnych. Potem omówił:  
  

 Opis sztandaru (rewers i awers sztandaru, przechowywanie w szkole) 
 Poczet sztandarowy (skład pocztu, ubiór członków pocztu, insygnia pocztu, postawy) 
 Uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego 

         
Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy wybrany spośród zaproponowanych 

przez radę pedagogiczną uczniów – chorąży i asysta (3 osoby). Obok zasadniczego składu powinien 
zostać wybrany skład „rezerwowy”. Poczet sztandarowy podczas uroczystości powinien wyglądać 
odświętnie, chorąży ubrany w ciemny garnitur, białą koszulę i krawat, a asysta uczennic ubrana w  
białe bluzki i ciemne spódnice. 

Insygnia pocztu sztandarowego to biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, 
zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza i spięte na lewym biodrze oraz białe rękawiczki.  

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych czy 
została ogłoszona żałoba narodowa, sztandar powinien być ozdobiony żałobnym kirem, w lewym 
górnym rogu sztandaru przywiesza się czarną wstążkę. 

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu, 
przy wchodzeniu do sali lub na miejsce uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu. 

 
Ceremoniał Pocztu Sztandarowego jest elementem wychowania patriotycznego, poza tym służy 

przekazywaniu uczniom zwyczajów związanych z poszanowaniem symboli i tradycji narodowych. 
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