I. Uczniowie wybrani do Pocztu sztandarowego powinni:




przestrzegad praw i obowiązków wynikających z roli ucznia,
godnie reprezentowad szkołę,
prezentowad nienaganną postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów.

II. Poczet sztandarowy- podstawowe zasady










Poczet sztandarowy stanowi 3 uczniów (Chorąży i Asysta Pocztu Sztandarowego)- do pocztu sztandarowego
wybiera się 4-5 osób wśród uczniów jednej klasy pierwszej na przełomie marca- kwietnia na cały czas-okres
nauki w szkole aż do klasy maturalnej włącznie (za rekomendacją wychowawcy oraz nauczycieli uczących
danych uczniów przy akceptacji Rady Pedagogicznej)
Oprócz zasadniczego składu wybierany jest według tych samych kryteriów skład „rezerwowy”- w momencie
gdy skład zasadniczy jest w klasie przedmaturalnej. W momencie gdy skład zasadniczy skooczy szkołę skład
rezerwowy staje się automatycznie składem zasadniczym.
Opiekę nad sztandarem i pocztem sztandarowym sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
Sztandar powinien uczestniczyd w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie
innych szkół, instytucji oraz w uroczystościach paostwowych i regionalnych.
W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę
narodową, sztandar powinien byd ozdobiony czarnym kirem (na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w
miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej strony do prawej).
Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności za brak należytego szacunku dla
sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia regulaminu szkolnego, uczeo może byd
odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu
wniosku przez Dyrektora Szkoły

III. Poczet sztandarowy- podstawowe zasady ubioru:



uczeo: ciemny garnitur, biała koszula i krawat,
uczennice: białe bluzki czarne lub granatowe spódnice.

IV. Insygnia Pocztu sztandarowego:



biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramie, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte
na lewym biodrze,
białe rękawiczki.

V. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości szkolnych:
1.

2.

3.

"Bacznośd. Sztandar Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie
wprowadzid". Uczniowie bez nakryd głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na
miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska,, poczet może iśd „ gęsiego”, przy czym osoba
trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylid pod kątem
45º do przodu. Poczet zajmuje miejsce po prawej lub lewej stronie ,przodem do zgromadzonych i podnosi
sztandar do pionu.
Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu paostwowego” - uczniowie
odśpiewują hymn paostwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem
45º. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę: „ Po hymnie. Spocznij” . Uczestnicy uroczystości
przyjmują postawę swobodną.
Na zakooczenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Bacznośd. Sztandar Technicznych
Zakładów Naukowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie wyprowadzid”

VI. Postawy przy Poczcie Sztandarowym












Postawa zasadnicza- Sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta.
Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokied prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w
postawie zasadniczej. Po komendach: "Poczet stój" (po marszu). Po komendzie: "Bacznośd" (podawanej przez
prowadzącego uroczystośd).
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 wysokośd 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 wysokośd prawego barku, przy
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 byd oddalona od barku przynajmniej na szerokośd dłoni. Automatycznie po
komendzie "Sztandar wprowadzid" lub "Poczet sztandarowy - Wystąp"
Postawa "prezentuj sztandar" Z postawy zasadniczej chorąży kładzie lewą rękę na drzewcu sztandaru poniżej
kooca 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 "Bacznośd", w czasie czytania ewangelii, Podniesienia
Hostii, Przeistoczenia, Błogosławieostwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu hymnu kościelnego, roty,
ogłoszenia minuty ciszy, składania trumny do grobu, podczas składania wieoców, śpiewu hymnu organizacji, na
uroczystośd, 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 odległośd 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 pięd kroków do
sztandaru.
Salutowanie sztandarem w marszu- 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

VII. Komendy wydawane przez Chorążego Pocztu Sztandarowego:






Poczet Stój
Naprzód Marsz
W tył zwrot
W prawo zwrot
W lewo zwrot

VIII. Dodatkowe informacje dotyczące Pocztu Sztandarowego:
1.
2.

3.
4.

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwośd trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy
wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylid go do przodu.
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 wiernych,
podnosząc sztandar do pionu.
W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie
wykonują żadnych gestów, stojąc cały czas w pozycji „bacznośd” lub „spocznij”.
Pochylenie sztandaru pod kątem 45º do przodu w pozycji „bacznośd” następuje w następujących sytuacjach:





podczas każdego podnoszenia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św. oraz w trakcie
trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
podczas opuszczania trumny do grobu;
podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
podczas składania wieoców i zniczy przez wyznaczone delegacje.

