
CEREMONIAŁ SZKOLNY

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. 
ponieważ znajomość savoir-vivre'u  i języka jest podstawą funkcjonowania 
w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach 
lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci i młodzież zasad 
postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, poczynając od reguł 
dotyczących organizacji świąt i apeli. 

Zbiorem ustanowionych obowiązujących w szkole norm zachowania 
się w czasie uroczystości szkolnych jest ceremoniał szkolny, który stanowi 
integralną część tradycji i harmonogramu pracy naszej szkoły.

Cele wychowawcze uroczystości i okolicznościowych imprez szkolnych: 
a)  kształtowanie w uczniach postawy współuczestnictwa w życiu szkoły
b)  integrowanie młodzieży szkolnej, kształtowanie poczucia solidarności i 
współodpowiedzialności
c) kształtowanie postaw patriotycznych oraz moralnych, opartych o ogólnie 
przyjęty kanon wartości
d) dbałość o poszanowanie i kultywowanie tradycji
e) przybliżanie uczniom dorobku kulturowego narodu - zapoznanie ze światem 
dóbr i wartości kultury
f) rozwijanie sfery estetycznej i emocjonalnej uczniów.

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
- święta państwowe,
- dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
- wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe. 

W skład ceremoniału szkolnego wchodzą
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2. Pasowanie na uczniów klas pierwszych
3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów
4. Uroczyste obchody świąt państwowych
5. Uroczyste pożegnanie nauczycieli i pracowników, odchodzących na 
emeryturę.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:
a)  każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem
b)  uroczystość odbywa się w świetlicy lub na boisku szkolnym
c)  boisko lub świetlica udekorowane są flagami państwowymi, a świetlica         

również godłem narodowym



d)  uczniowie uczestniczą w strojach galowych
e)  podstawowymi elementami uroczystości są:

- odśpiewanie hymnu państwowego,
- okolicznościowe przemówienie dyrektora szkoły i zaproszonych gości,
- część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły.

2. Pasowanie na uczniów klas pierwszych: 
a)  każdego roku szkolnego do społeczności szkolnej uroczyście przyjmowani są

uczniowie klas pierwszych
b)  uroczystość przygotowana jest przez nauczyciela klas I, uczniów klas 

pierwszych i ich rodziców
c)  sala udekorowana jest godłem narodowym i flagami narodowymi
d)  uczniowie uczestniczą w strojach uroczystych
e)  podczas uroczystości uczniowie składają uroczyste ślubowanie i zostają 

przyjęci do grona uczniów SSP w Kaczanowie.

Rota ślubowania pierwszoklasistów:
"Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o honor i dobre imię mojej szkoły 

i klasy. Będę szanował swoich nauczycieli i pracowników szkoły, koleżanki i 
kolegów. Będę uczył się dobrze i służył pomocą słabszym. Postawą swoją będę 
sprawiał radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego 
i wzorowego Polaka."

3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów:
a)  uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów odbywa 
się w świetlicy
b)  świetlica jest udekorowana godłem narodowym i flagami narodowymi
c)  uczniowie biorą udział w strojach galowych
d)  podstawowymi elementami uroczystości są:
   - odśpiewanie hymnu narodowego,
   - przemówienie Dyrektora szkoły,
   - przemówienie wychowawcy klas szóstych,
   - przemówienie Przewodniczącego Rady Rodziców,
   - podziękowanie przedstawiciela klas szóstych,
   - pożegnanie absolwentów przez uczniów klas młodszych,
   - wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom wyróżnionych uczniów, którzy 
otrzymali świadectwa z wyróżnieniem,
   - wręczenie podziękowań rodzicom, którzy pomagali szkole przez okres nauki 
ich dzieci,
   - wręczenie świadectw i nagród z wyróżnieniem absolwentom,
   - wręczenie świadectw pozostałym absolwentom,
   - ślubowanie absolwentów.



Rota ślubowania absolwentów:
"My, absolwenci SSP w Kaczanowie ślubujemy: 
   - wiernie strzec Twojego honoru,
   - dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię,
   - z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka SSP w Kaczanowie,
   - zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swoim 
życiu,
   - zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu 
naszej ojczyzny."

   - wręczenie świadectw i nagród z wyróżnieniem uczniom klas I-V,
   - część artystyczna przez uczniów klas VI.

4. Uroczyste obchodzenie świąt państwowych:
   - święta państwowe obchodzone są w szkole uroczyście,
   - uroczystości związane ze świętami narodowymi:
   - 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
   - 3 maja - Święto Narodowe 3 Maja,
   - przygotowywane są okolicznościowe gazetki ścienne,
   - przeprowadzane są uroczyste apele lub audycje w radiowęźle szkolnym 
z okazji uroczystości nawiązujących do ważnych wydarzeń historycznych 
w państwie i regionie,
   - podstawowymi elementami apeli lub audycji szkolnych są:
   - odśpiewanie hymnu narodowego,
   - okolicznościowy referat.

5. Uroczyste pożegnanie nauczycieli i pracowników odchodzących na emeryturę
Pożegnanie nauczycieli i pracowników szkoły odchodzących na emeryturę 

odbywa się uroczyście w połączeniu z uroczystością zakończenia roku 
szkolnego.

Nauczycieli i pracowników szkoły żegna Dyrektor szkoły, przedstawiciel 
uczniów i Przedstawiciel Rady Rodziców.
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