
Zmiany zapisó w w Statucie Szkóły Pódstawówej 
w Mysiadle: 

 
1. w tres ci § 41 Ocenianie biez ące – zajęcia edukacyjne i zachówanie ustęp 14 

uchyla się zapis:  
 
Brak zadania domowego bądź zeszytu ćwiczeń czy zeszytu przedmiotowego może być 

podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu. Szczegółowe 

warunki podaje nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania. 

 
 

2. W tres ci § 41 Ocenianie biez ące – zajęcia edukacyjne i zachówanie ust 19 pkt 5 dó 
kryterió w na ócenę wzórówą z zachówania dópisuje się: 
„zawsze jest przygótówany dó lekcji, sumiennie i  systematycznie ódrabia pracę 
dómówą”, 
 

3. W tres ci § 41 Ocenianie biez ące – zajęcia edukacyjne i zachówanie ust 19 pkt 5 dó 
kryterió w na ócenę bardzó dóbrą z zachówania dópisuje się: 
„zawsze jest przygótówany dó lekcji, sumiennie i  systematycznie ódrabia pracę 
dómówą”, 
 

4. W tres ci § 41 Ocenianie biez ące – zajęcia edukacyjne i zachówanie ust 19 pkt 5 dó 
kryterió w na ócenę dóbrą z zachówania dópisuje się: 
„zwykle jest przygótówany dó lekcji, zazwyczaj ódrabia pracę dómówą”, 
 

5. W tres ci § 41 Ocenianie biez ące – zajęcia edukacyjne i zachówanie ust 19 pkt 5 
dótyczącym kryterió w na ócenę póprawną z zachówania uchyla się zapis: 
„zwykle jest przygótówany dó lekcji” 
 

6. Dódaje się rózdział VII Ceremoniał szkolny w brzmieniu: 
 

§ 50 
1. Ceremóniał szkólny jest ópisem przeprówadzenia uróczystós ci z udziałem 

Sztandaru Szkólnegó i samej celebracji sztandaru. Pódkres la ón wysóką rangę 

uróczystós ci szkólnych.  

2. Ceremóniał szkólny jest bardzó waz nym elementem szkólnegó prógramu 

wychówawczegó. Jest pómócny w órganizówaniu s lubówan , przyrzeczen  i innych 

uróczystós ci szkólnych.  

3. Stanówi integralną częs c  z przyjętą tradycją szkólną óraz harmónógramem 

uróczystós ci i imprez szkólnych.  

4. Ceremóniał szkólny: 

1) Dó najwaz niejszych symbóli naródówych zaliczamy: 

a) gódłó, 

b) flagę pan stwówą Rzeczpóspólitej Pólskiej, 

c) hymn pan stwówy; 



2) Dó najwaz niejszych symbóli szkólnych zaliczamy: 

a) lógó szkóły –ópisane w literze b punktu 2), 

b) sztandar szkóły: Sztandar naszej szkóły ma kształt kwadratu ó wymiarach 

90cm na 90 i óbszyty jest złótymi frędzlami. Drzewce ó wysókós ci 140 cm 

wykónane z drewna bukówegó zakón czóne jest dwustrónną główicą w 

póstaci gódła Rzeczypóspólitej Pólskiej z ódlewanegó mósiądzu. Awers 

sztandaru ma kólór kremówy. W centrum znajduje się lógó szkóły: 

wyszyta niebieską nicią tarcza szkólna z umieszczóną w niej wyciągniętą 

dłónią, trzymającą zapalóny znicz ólimpijski. Pięc  płónących płómieni 

kólórystyką nawiązuje dó barw pięciu kó ł ólimpijskich: czerni, czerwieni, 

niebieskiegó, zieleni i z ó łci i symbólizuje pięc  kóntynentó w  ziemi . Wókó ł 

lógó umieszczóna jest, utrzymana w niebieskim kólórze i pówtó rzóna 

trzykrótnie, nazwa: Szkóła Pódstawówa w Mysiadle, a wewnątrz ókręgu z 

liter, pód lógó szkóły, słówa: im. Pólskich Olimpijczykó w.  Znicz ólimpijski, 

będący symbólem patróna, zóbówiązuje dó przyjmówania  idei 

ólimpijskiej rywalizacji w duchu fair play.  

Rewers sztandaru  jest białó-czerwóny, a na jegó tle znajduje się  gódłó 

Pólski -  biały órzeł w złótej kórónie z główą zwró cóną w prawó. Biały 

órzeł przypómina nam skąd póchódzimy i gdzie tkwią nasze kórzenie. 

Rózpóstarte skrzydła symbólizują dąz enie dó najwyz szegó lótu, gótówós c  

dó pókónywaniu przeszkó d i trudnós ci. Orzeł wpisany jest w ókrąg z liter, 

układających się w nazwę:  Szkóła Pódstawówa w Mysiadle im. Pólskich 

Olimpijczykó w. Litery są barwy złótej. Dla naszej spółecznós ci sztandar 

jest symbólem Pólski, zaró wnó Naródu jak i Ziemi, a takz e Małej Ojczyzny, 

jaką jest szkóła i jej najbliz sze s ródówiskó. Pamiętając ó jegó wymówie 

nalez y ókazywac  mu czes c . 
c) hymn szkoły. Autorką tekstu jest uczennica Natalia Sobotka, a muzykę 

skomponowała nauczycielka muzyki Iwona Manista-Kutryś. Tekst hymnu 

szkolnego brzmi: 

 

Przykład bierz z ólimpijczykó w 
S miałó dóchódz  dó wynikó w. 
Pómysł na swe z ycie miej, 
A lenistwu w nós się s miej. 
 
Refren 
Szybciej, wyz ej, dalej, 
Tó wyzwanie dóskónałe. 
Respekt w swóim sercu miej, 
Nasza szkóła gra fair play. 
 
Otó chódzi bys  z radós cią, 
stawiał czóła swym słabós cióm. 
Udówódnij głó wnie sóbie 
Wielką siłę tkwiącą w Tóbie. 
 
Refren 



Szybciej, wyz ej, dalej, 
Tó wyzwanie dóskónałe. 
Respekt w swóim sercu miej, 
Nasza szkóła gra fair play. 
 

3) Sztandar szkólny dla spółecznós ci szkólnej jest symbólem Pólski-Naródu-

Małej Ojczyzny, jaką jest szkóła i jej najbliz sze ótóczenie.  

4) Uróczystós ci z udziałem sztandaru wymagają zachówania pówagi, 

a przechówywanie, transpórt i przygótówanie sztandaru dó prezentacji 

włas ciwych póstaw wskazujących na jegó pószanówanie. 

5) Sztandar jest przechówywany na terenie szkóły w zamkniętej gablócie. 

Insygnia pócztu sztandarówegó znajdują się w pókóju nr 7. 

6) Póczet sztandarówy pówinien byc  wytypówany z ucznió w klas VII lub VIII, 

ósó b wyró z niających się w nauce, ó nienagannej póstawie i wzórówym 

zachówaniu w następującym składzie: chórąz y (sztandarówy) i asystujący. 

7) Kandydatury składu pócztu sztandarówegó są przedstawióne przez 

wychówawcó w klas óraz samórząd szkólny na radzie pedagógicznej i przez 

nią zatwierdzóne. 

8) Kadencja pócztu trwa jeden rók (pócząwszy ód przekazania w dniu 

uróczystegó zakón czenia róku szkólnegó) i móz e byc  przedłuz óna ó jeden rók. 

9) Za niewłas ciwe realizówanie óbówiązkó w chórąz egó, asysty, a w 

szczegó lnós ci braku nalez ytegó szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie 

ceremóniału, decyzją Rady Pedagógicznej uczniówie mógą byc  ódwółani ze 

składu pócztu sztandarówegó. W takim przypadku dókónuje się wybóru 

uzupełniającegó. 

10) Chórąz y i asysta pówinni byc  ubrani óds więtnie:  

a) uczen  w ciemne spódnie i białą kószulę, 

b) uczennice w białe bluzki i ciemne spó dnice. 

11) Insygnia pócztu sztandarówegó:  

a) białó-czerwóne szarfy przewieszóne przez prawe ramię, zwró cóne 

kólórem białym w strónę kółnierza, spięte na lewym biódrze, 

b) białe rękawiczki. 

12) Insygnia pócztu sztandarówegó muszą byc  zawsze widóczne. Nie mógą byc  

przykryte ódziez ą wierzchnią. 

13) Udział sztandaru w uróczystós ciach na terenie szkóły: 

a) rózpóczęcie i zakón czenie róku szkólnegó; 

b) inne uróczystós ci szkólne ódbywające się z udziałem sztandaru szkóły (np. 

uróczystós ci związane z patrónem, s lubówanie ucznió w, póz egnanie 

absólwentó w, inne s więta szkólne); 

c) uróczystós ci związane ze s więtami naródówymi: 11 listópada - Naródówe 

S więtó Niepódległós ci óraz 3 maja – S więtó Naródówe 3 Maja; 

d) uróczystós ci nawiązujące dó waz nych wydarzen  histórycznych w pan stwie 

i w regiónie. 

14) Sztandar szkóły móz e brac  udział w uróczystós ciach rócznicówych 

órganizówanych przez administrację samórządówą i pan stwówą óraz 



w uróczystós ciach religijnych: mszy s więtej, uróczystós ciach pógrzebówych 

i innych. 

15) W przypadku gdy póczet sztandarówy uczestniczy w uróczystós ciach 

pógrzebówych lub ógłószónó z ałóbę naródówą, sztandar pówinien byc  

ózdóbióny czarnym kirem w następujący spósó b: na sztandarze wstąz kę kiru 

przywiesza się w miejscu jegó zamócówania na drzewcu ód lewej gó rnej 

stróny dó prawej. 

16) Chwyty sztandaru:  

a) póstawa „zasadnicza”- sztandar półóz óny na trzewiku drzewca przy 

prawej nódze na wysókós ci czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą 

ręką na wysókós ci pasa. Lewa ręka ópuszczóna wzdłuz  tułówia. 

b) póstawa "spócznij" - sztandar trzymany przy prawej nódze jak w póstawie 

"zasadniczej". Chórąz y i asysta w póstawie "spócznij". 

c) póstawa "na ramię"- chórąz y prawą ręką (pómagając sóbie lewą) kładzie 

drzewce na prawe ramię i trzyma je pód kątem 45° w stósunku dó 

ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuz  drzewca. 

d) póstawa „prezentuj” z póstawy "zasadniczej" - chórąz y pódnósi sztandar 

prawą ręką i piónówó dó gó ry wzdłuz  prawegó ramienia (dłón  prawej ręki 

na wysókós ci barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuz  

pód prawą i ópuszcza prawą rękę na całej jej długós ci, óbejmując dólną 

częs c  drzewca. Asysta w póstawie "zasadniczej". 

e) salutówanie sztandaru w miejscu wykónuje się z póstawy   prezentuj - 

chórąz y róbi zwrót w prawó skós z ró wnóczesnym wysunięciem lewej 

nógi w przó d na ódległós c  jednej stópy i póchyla sztandar dó przódu pód 

kątem 45°. Pó czasie "salutówania" przenósi sztandar dó póstawy 

"prezentuj." 

f) salutówanie sztandarem w marszu z półóz enia "na ramię" w taki sam 

spósó b jak przy salutówaniu w miejscu.  

17) Kómendy : 

a) „na prawó patrz” – chórąz y póchyla sztandar, 

b) „bacznós c ” - bierze sztandar na ramię. 

5. Ceremóniał uróczystós ci szkólnych z udziałem sztandaru:  

1) wprówadzenie sztandaru: 

L.p. Kómendy Opis sytuacyjny 

zachówania się 

uczestnikó w pó 

kómendzie 

Póczet sztandarówy sztandar 

a) prószę ó 

pówstanie 

uczestnicy 

pówstają przed 

wprówadzeniem 

sztandaru 

przygótówanie dó 

wyjs cia 

póstawa na 

ramię  

b) bacznós c  uczestnicy w 

póstawie 

wprówadzenie   sztand

aru 

w póstawie 
"na ramię”  
 



 "zasadniczej"  

 

c) sztandar 
wprówadzic  

uczestnicy w 
póstawie 
 "zasadniczej" 

zatrzymanie na 
ustalónym miejscu 

w marszu 
póstawa 
"prezentuj" 

d) "dó hymnu" jak wyz ej póstawa  

 zasadnicza  

póstawa 

"salutówani

e w 

miejscu" 

e)  pó hymnie  uczestnicy w 

póstawie  

"spócznij" 

spócznij póstawa 

"prezentuj" 

póstawa 

"spócznij" 

e) móz na usiąs c  uczestnicy siadają spócznij póstawa 
"spócznij" 

2) Wyprówadzenie sztandaru 

L.p. Kómendy Opis sytuacyjny 

zachówania się 

uczestnikó w pó 
kómendzie 

Póczet sztandarówy sztandar 

a) prószę ó 

pówstanie 

uczestnicy 

pówstają przed 

wyprówadzeniem 
sztandaru 

spócznij póstawa 

"spócznij" 

b) bacznós c   uczestnicy w 

póstawie  

zasadniczej  

póstawa zasadnicza  póstawa 
"zasadnicza" 

c) sztandar 
wyprówadzic  

uczestnicy w 
póstawie  
zasadniczej 

wyprówadzenie 
sztandaru 

póstawa "na 
ramię w 
marszu" 

c)  spócznij  uczestnicy siadają   

6. Ceremóniał przekazania sztandaru.  

L.p. Kómendy Opis sytuacyjny 

zachówania się 

uczestnikó w pó 

kómendzie 

Póczet sztandarówy sztandar 

a) prószę wstac  uczestnicy wstają póstawa "spócznij" póstawa 

"spócznij" 

b) póczet uczestnicy póstawa  póstawa 



sztandarówy 

óraz nówy 

skład pócztu 

(lub 

wytypówani 

uczniówie kl. 

VI lub VII) dó 

przekazania 

sztandaru - 
wystąp 

póstawa 

"zasadnicza", 

nówy skład 

pócztu występuje 

i ustawia się z 
przódu sztandaru 

"zasadnicza" "zasadnicza"

, 

póstawa 

"prezentuj" 

c) bacznós c , 

sztandar 

przekazac   

uczestnicy 

póstawa  

 zasadnicza  

dótychczasówa asysta 

przekazuje insygnia, 

ustawia się óbók 

nówej asysty pó lewej 

i prawej strónie  

chórąz y 

pódaje 

sztandar 

jednej z 

asysty, 

przekazuje 

szarfę, 

pótem 

rękawiczki 

następnie 

ódbiera 

sztandar i 

przekazuje 

gó nówemu 

chórąz emu i 

mó wi: 

"Przekazuje

my Wam 

sztandar 

szkoły-

symbol 

patriotyzm

u i tradycji, 

noście go z 

dumą i 

honorem" 

sztandar w 

póstawie 

"spócznij"  

d) bacznós c , 

ustępujący 

póczet 

uczestnicy w 

póstawie 

"zasadniczej", 

póstawa "zasadnicza" 

póstawa "spócznij" 

póstawa 

"prezentuj" 

póstawa 



ódmaszeró-

wac  spócznij 

nagradzają 

barwami 

ustępujący póczet, 

któ ry przechódzi 

na wyznaczóne 
miejsce 

"spócznij" 

e) bacznós c , 

sztandar 

wyprówadzic  

póstawa 
"zasadnicza" 

póstawa "zasadnicza" 

wyprówadzenie 

sztandaru 

póstawa 

"zasadnicza"

, póstawa 

"na ramię w 

marszu" 

f)  spócznij  uczestnicy siadają     

7. Ceremóniał s lubówania. 

L.p. Kómendy Opis sytuacyjny 

zachówania się 

uczestnikó w pó 

kómendzie 

Póczet sztandarówy sztandar 

a) Prószę wstac  uczestnicy wstają     

b)  Bacznós c  

sztandar 

wprówadzic  

uczestnicy w 

póstawie 

zasadniczej 

wprówadzenie 

sztandaru, 

zatrzymanie na 

ustalónym miejscu 

póstawa "na 

ramię w 

marszu", 

póstawa 

zasadnicza  

c) dó 

s lubówania 

uczestnicy w 

póstawie 

"zasadniczej", 

s lubujący 

pódnószą prawą 

rękę  

dó s lubówania 

(palce na 

wysókós ci óczu) 

póstawa "zasadnicza" póstawa 

"prezentuj", 

póstawa 

"salutówanie 

w miejscu" 

d) pó 

s lubówaniu 

uczestnicy 

"spócznij", 

s lubujący 

ópuszczają rękę 

póstawa "spócznij" póstawa 

"prezentuj", 

póstawa 

"zasadnicza" 

e) bacznós c , 

sztandar 

szkóły 

wyprówadzic  

uczestnicy 

póstawa 
"zasadnicza" 

póstawa zasadnicza  

wyprówadzenie 

sztandaru 

póstawa 

"zasadnicza", 

póstawa "na 

ramię w 

marszu"  



f) spócznij uczestnicy siadają     

8. Róta s lubówania ucznió w klas I:  

„Ja, uczen  Szkóły Pódstawówej im. Pólskich Olimpijczykó w w Mysiadle, s lubuję: nauką i 

pracą słuz yc  ideóm ólimpijskim: uczciwej walce, ró wnós ci i pókójówi; wyrabiac  w sóbie 

silną wólę i ódwagę; w z yciu kierówac  się prawdą i dawac  jej s wiadectwó swóim 

póstępówaniem; strzec hónóru i dóbregó imienia naszej szkóły”. 

 

9. Precedencja na uróczystós ciach szkólnych: 

1) Sytuacja pierwsza: 

a) Biskup, 

b) Wójewóda, 

c) Marszałek wójewó dztwa, 

d) Przewódniczący Sejmiku wójewó dztwa, 

e) Wó jt, 

f) Kuratór ós wiaty, 

g) Radny wójewó dzki, 

h) Radny pówiatówy, 

i) Radny gminy , 

j) Wizytatór KO, 

k) Sekretarz gminy, 

l) Dyrektór wydziału ós wiaty, 

m) Przewódniczący rady ródzicó w, 

n) pózóstali gós cie; 

2) Sytuacja druga: 

a) Próbószcz, 

b) Starósta, 

c) Wicestarósta, 

d) Człónek zarządu pówiatu, 

e) Przewódniczący rady pówiatu, 

f) Wicekuratór ós wiaty, 

g) Radny pówiatu, 

h) Dyrektór wydziału ós wiaty, 

i) Wizytatór KO, 

j) Inspektór wydziału ós wiaty; 

3) Sytuacja trzecia: 

a) Próbószcz, 

b) Wó jt, 

c) Wicestarósta, 

d) Wicewó jt, 

e) Radny pówiatu, 

f) Sekretarz pówiatu, 

g) Dyrektór (naczelnik) wydziału ós wiaty, 

h) Wizytatór KO, 

i) Przewódniczący rady ródzicó w; 



4) Dó kardynała zwracamy się „Jegó Eminencjó”, dó arcybiskupa, biskupa, 

ambasadóra zwracamy się „Jegó Ekscelencjó”. 
5) Od przestawiónej pówyz ej própózycji mógą byc  ódstępstwa wynikające ze 

szczegó lnej róli, pózycji lub wieku zapraszanegó gós cia, któ regó góspódarz 
uróczystós ci pragnie szczegó lnie uhónórówac . 

 


