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„Wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju - 

uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, a także 

odkrywaniem własnych możliwości, talentów, mocnych stron i 

budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. 

Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z 

własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest 

więc i budowaniem człowieczeństwa.” 

Hanna Rylke 

 

„Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, 

nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, 

dążyć do ciągłego uzupełniania swojego wykształcenia, pomagać 

innym.” 

Janusz Korczak 

 



Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich został opracowany na podstawie: 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty –Dz. U. z 2004r.nr 256.Poz.2572, z późniejszymi zmianami, 

 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z 15 stycznia 2009 Nr 4 poz. 17), 

 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół.( Dziennik Ustaw z dnia 19 czerwca  2001 r. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

Dz.U.nr   z dnia11 maja 2007 r.,poz.562, z późniejszymi zmianami, 

 Konwencji o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 

1989r.(Dziennik Ustaw  z 1991r. Nr 120, poz.526 z późniejszymi zmianami), 

 Rządowego programu na lata 2008 –2013:„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Załącznik  do uchwały nr 172/2008 Rady Ministrów 

z dnia 19 sierpnia 2008r, 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii Dz.U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875, 

 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Dz.U. z dnia 3 lutego 2011 r, 

 Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. (Uchwała Rady Ministrów 28 lipca 2014 r.), 



Misją naszej szkoły jest: 

kształcenie i wychowanie dzieci przygotowujące do wartościowego i aktywnego życia w społeczeństwie. 

Sylwetka Absolwenta 

Absolwent naszej szkoły powinien: 

 być przygotowanym do samokształcenia, podjęcia dalszej edukacji oraz aktywnego życia  w społeczeństwie, 

 znać i szanować historię, kulturę i tradycję narodową, 

 czuć więź ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

 znać hierarchię wartości, w których zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu, 

 być świadomym negatywnych konsekwencji zażywania środków odurzających i psychotropowych, 

 porozumiewać się i współpracować z innymi, 

 dbać o prawidłowe relacje rówieśnicze, 

 być kreatywnym, przedsiębiorczym i asertywnym, 

 żyć w atmosferze tolerancji, szacunku wobec siebie i drugiego człowieka,  

 być otwartym w życiu społecznym, 

 angażować się w działalność  wolontariatu, 

 znać języki obce, umieć posługiwać się nimi i być przygotowanym do życia w zintegrowanej Europie, 

 umieć posługiwać się nowoczesnymi środkami informatycznymi, w tym Internetem. 



Obszary działalności wychowawczej szkoły: 

1. Tworzymy zgrany zespół. 

2. Włączamy się w życie klasy, szkoły, miejscowości, regionu, państwa. 

3. Dbamy o czystość i estetykę środowiska. 

4. Znamy i stosujemy formy dobrego zachowania w domu, szkole i miejscach publicznych. 

5. Dbamy o własny rozwój, uczymy się rozwiązywać problemy życiowe i potrafimy funkcjonować we współczesnym świecie. 

6. Troszczymy się o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 

7. Efektywnie współpracujemy z rodzicami. 

 

1. Tworzymy zgrany zespół. 

Cele wychowawcze: 

a. uczeń szanuje drugiego człowieka i jego własność, 

b. przestrzega zasad współpracy w grupie, 

c. zachowuje się kulturalnie, 

d. ponosi odpowiedzialność za swoje słowa i postępowanie, 



e. dostrzega potrzeby innych i pomaga im, 

f. jest tolerancyjny wobec rówieśników,  

g. czuje więź ze szkołą i społecznością lokalną, 

h. uczestniczy w kołach zainteresowań, dyżurach, kołach pomocy koleżeńskiej itp. 

 

2. Włączamy się w życie klasy, szkoły, miejscowości, regionu, państwa. 

Cele wychowawcze: 

a. uczeń uczestniczy w życiu klasy, szkoły, miejscowości, regionu, państwa, 

b. zna i szanuje polskie tradycje i obrzędy, 

c. zna i szanuje symbole narodowe, 

d. działa w samorządzie klasowym, szkolnym, 

e. poznaje historię miejscowości, regionu, państwa, 

f. zna prawa i obowiązki ucznia, obywatela, 

g. godnie reprezentuje klasę, szkołę podczas konkursów, olimpiad ,zawodów, uroczystości itp. 

h. zna wybrane fragmenty historii i tradycji państw Unii Europejskiej, rozpoznaje flag i hymn Unii Europejskiej, 



i. posiada podstawową wiedzę na temat patrona szkoły Kardynała Bolesława Kominka i z szacunkiem odnosi się do 

wartości przez niego uznawanych. 

 

3. Dbamy o czystość i estetykę środowiska. 

Cele wychowawcze: 

a. uczeń rozumie relacje człowiek-środowisko, 

b. interesuje się ochroną środowiska, 

c. aktywnie włącza się w prace na rzecz środowiska, 

d. kształtuje nawyki właściwego traktowania surowców wtórnych i odpadów. 

 

4. Znamy i stosujemy formy dobrego zachowania w domu, szkole i miejscach publicznych. 

Cele wychowawcze: 

a. uczeń zna i stosuje formy grzecznościowe, 

b. potrafi zachować się stosownie do miejsca i sytuacji, 

c. ubiera się stosownie do okoliczności, 



d. uczeń zna swoje prawa i obowiązki w rodzinie, w szkole i w miejscach publicznych 

e. uczeń przestrzega kultury języka. 

 

5. Dbamy o własny rozwój, uczymy się rozwiązywać problemy życiowe i potrafimy funkcjonować we 

współczesnym świecie. 

Cele wychowawcze: 

a. uczeń dąży do samopoznania, obiektywnej samooceny, samokontroli, 

b. zna swoje słabe i mocne strony, 

c. wzmacnia w sobie pozytywne cechy charakteru i pracuje nad swoimi słabymi stronami, 

d. uczeń zna normy etyczne i postępuje zgodnie z nimi, 

e. ma świadomość konsekwencji swojego postępowania (nagrody i kary), 

f. potrafi godnie przyjąć pochwałę i naganę, 

g. uczy się ponosić porażki,  

h. uczy się kreatywności i przedsiębiorczości, 

i. pogłębia wiedzę i zdobywa nowe umiejętności, 

j. czerpie wzorce z uznanych autorytetów, 



k. buduje poprawne relacje z innymi ludźmi, jest komunikatywny, 

l. rozwija swoje talenty i zainteresowania, 

m. zdobywa wiedzę na temat okresu dojrzewania, wie, jak poradzić sobie z problemami tego okresu, 

n. uczy się tolerancji i szacunku wobec osób niepełnosprawnych, osób innej narodowości, tradycji kulturowej, wyznania, 

itp., wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa, 

o. dąży do osiągnięcia równowagi i harmonii psychicznej, 

p. ma poczucie siły i chęci do życia, a jego stosunek do świata jest pozytywny. 

 

6. Troszczymy się o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 

Cele wychowawcze: 

a. uczeń rozumie potrzebę przestrzegania zasad higieny (codzienna higiena osobista oraz badania profilaktyczne), 

b. zna zasady racjonalnego żywienia (rozumie związek między sposobem żywienia a otyłością, wzrastaniem, 

samopoczuciem, stanem uzębienia, występowaniem niektórych chorób), zna zagrożenia związane z zaburzeniem 

odżywiania, 

c. wie, jaka powinna być prawidłowa pozycja ciała w ławce, 



d. uczeń dba o czystość i porządek w miejscu pracy, 

e. przestrzega zasad higienicznego sposobu pracy, 

f. umie dbać o swoje zdrowie, zna sposoby radzenia sobie ze stresem, 

g. potrafi szukać pomocy w sytuacjach trudnych, 

h. zna higieniczne zasady odrabiania lekcji,  

i. posiada podstawowe informacje o szkodliwości środków uzależniających 

j. posiada podstawowe informacje o szkodliwości destrukcyjnych wzorców medialnych wywołujących niezadowolenie 

z własnego wyglądu, 

k. zna wpływ środków uzależniających na zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 

l. zna sposoby właściwego spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw 

ruchowych oraz podczas poruszania się po drodze, 

m. zna i potrafi zastosować podstawowe zasady bezpieczeństwa i szukać pomocy w sytuacji zagrożenia lub wypadku, 

n. wie, jak należy zachować się w sytuacji wypadku, potrafi powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe (pogotowia 

ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112), 

o. potrafi zachować się asertywnie w przypadku presji otoczenia, 

p. zna zagrożenia ze strony osób dorosłych, wie do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc, 



q. wie, jakie znaczenie ma odpoczynek i aktywność ruchowa dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, 

r. zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów, ma świadomość niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości kontaktów w sieci, 

s. posiada wiedzę na temat zdrowia psychicznego i rozumie znaczenie prawidłowych zachowań i stylów życia, korzystnych 

dla zdrowia psychicznego. 

 

7. Efektywnie współpracujemy z rodzicami. 

Cele wychowawcze: 

a. wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej, 

b. wspieranie rodziców w sytuacjach kryzysowych, np. zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w stanach 

kryzysu psychicznego ich dziecka, 

c. kreowanie dobrego wizerunku szkoły, jako miejsca przyjaznego uczniom i otwartego na współpracę z rodzicami, 

d. zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w procesie kształcenia poprzez pomoc dziecku w lekcjach czy kontrolowanie 

pracy domowej, 

e. angażowanie rodziców we wspólne przedsięwzięcia na terenie klasy oraz szkoły (np. wycieczki, imprezy, spotkania) 



f. umożliwienie rodzicom udziału w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły, 

g. opracowywanie wspólnych strategii wychowawczych dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze oraz mających 

problemy dydaktyczne, 

h. korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców do podnoszenia jakości realizacji celów dydaktyczno-

wychowawczych, 

i. angażowanie rodziców do budowania w dzieciach postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

 

Obszary 

działalności 

wychowawczej 

szkoły 

Cele wychowawcze 
Sposoby i formy realizacji 

(wskaźniki) 
Odpowiedzialni 

Ewaluacja  

(ocena skuteczności 

działania) 

1. Tworzymy 

zgrany 

zespół 

a. uczeń szanuje drugiego człowieka 

i jego własność, 

b. przestrzega zasad współpracy w 

grupie, 

c. zachowuje się kulturalnie, 

d. ponosi odpowiedzialność za 

 nauczyciele uczą kultury 

bycia i zasad współżycia w 

grupie 

 na lekcjach wykorzystywane 

są aktywne metody pracy 

 w szkole organizowane są 

imprezy, wycieczki itp. 

 nauczyciele 

 inni 

pracownicy 

szkoły 

 Samorząd 

Uczniowski 

 ankiety 

wychowawcze 

 samooceny uczniów 

 informacje zwrotne 

rodziców 



swoje słowa i postępowanie, 

e. dostrzega potrzeby innych i 

pomaga im, 

f. jest tolerancyjny wobec 

rówieśników, 

g. czuje więź ze szkołą i 

społecznością lokalną, 

h. uczestniczy w kołach 

zainteresowań, dyżurach, kołach 

pomocy koleżeńskiej itp. 

 

 nauczyciele prowadzą gry i 

zabawy integrujące zespół 

klasowy 

 nauczyciele zwracają 

szczególną uwagę na kulturę 

bycia i interweniują w 

przypadku łamania tych 

zasad 

 nauczyciele stosują system 

kar i nagród zgodny ze 

statutem szkoły 

 w szkole, klasie 

organizowana jest 

samopomoc koleżeńska 

 uczniowie mają możliwość 

uczestniczenia w akcjach 

pomocy na rzecz 

potrzebujących 

 

2. Włączamy 

się w życie 

klasy, 

szkoły, 

miejscowości

, regionu, 

państwa. 

a. uczeń uczestniczy w życiu klasy, 

szkoły, miejscowości, regionu, 

państwa, 

b. zna i szanuje polskie tradycje i 

obrzędy, 

 uczeń współorganizuje 

imprezy, przygotowuje 

dekoracje 

 uczeń uczestniczy w 

imprezach i uroczystościach 

regionalnych i państwowych 

 nauczyciele, 

wychowawcy 

 Samorząd 

Uczniowski 

 obserwacje 

nauczycieli klas, 

wychowawców 

 relacje opiekunów z 

odbytych imprez, 

zdjęcia, gazetki 

ścienne 



c. zna i szanuje symbole narodowe, 

d. działa w samorządzie klasowym, 

szkolnym, 

e. poznaje historię miejscowości, 

regionu, państwa, 

f. zna prawa i obowiązki ucznia, 

obywatela, 

g. godnie reprezentuje klasę, szkołę 

podczas konkursów, olimpiad, 

zawodów, uroczystości itp. 

h. zna wybrane fragmenty historii i 

tradycji państw Unii Europejskiej, 

rozpoznaje flagę i hymn Unii 

Europejskiej, 

i. posiada podstawową wiedzę na 

temat patrona szkoły Kardynała 

Bolesława Kominka i z 

szacunkiem odnosi się do 

wartości przez niego uznawanych. 

 

 uczeń poznaje na lekcjach 

dydaktycznych i godzinach 

wychowawczych polskie 

tradycje i obrzędy, symbole 

narodowe 

 w szkole organizowane są 

apele, uroczystości, 

spotkania, wystawy, 

konkursy 

 uczeń działa w samorządzie 

klasowym, szkolnym 

 uczeń poznaje historię 

miejscowości, regionu, 

państwa 

 uczeń poznaje wybrane 

fragmenty historii i tradycji 

państw Unii Europejskiej 

 uczeń, na godzinach 

wychowawczych, poznaje 

prawa i obowiązki ucznia i 

obywatela 

 w szkołach działają koła 

zainteresowań 

 nauczyciele inspirują i 

wspierają koła pomocy 

 internetowa strona 

szkoły 

 



koleżeńskiej 

 uczeń poznaje najważniejsze 

fakty z życia patrona szkoły 

Kardynała Bolesława 

Kominka oraz szanuje postać 

patrona i sztandar szkoły 

 w szkole obchodzony jest 

Dzień Patrona z udziałem 

sztandaru zgodnie z 

ceremoniałem 

3. Znamy i 

stosujemy 

formy 

dobrego 

zachowania 

w domu, 

szkole i 

miejscach 

publicznych 

a. uczeń zna i stosuje formy 

grzecznościowe, 

b. potrafi zachować się stosownie do 

miejsca i sytuacji, 

c. ubiera się stosownie do 

okoliczności, 

d. uczeń zna swoje prawa i 

obowiązki w rodzinie, w szkole i 

miejscach publicznych, 

e. uczeń przestrzega kultury języka. 

 

 zajęcia na godzinach 

wychowawczych 

uwzględniają tematykę 

dobrego zachowania 

 nauczyciele zwracają 

szczególną uwagę na kulturę 

słowa i bycia, interweniują w 

przypadku łamania tych 

zasad 

 szkoła organizuje wyjazdy do 

miejsc publicznych (teatr, 

opera, operetka, filharmonia) 

 nauczyciele zwracają uwagę 

na stosowny strój uczniowski 

 podczas uroczystości 

 nauczyciele 

przedmiotu 

Wychowanie 

do życia w 

rodzinie 

 wychowawcy 

klas 

 pedagog 

 ankiety 

wychowawców 

 obserwacje 

 scenariusze zajęć 



szkolnych i państwowych 

uczniowie występują w stroju 

galowym 

 nauczyciele na zajęciach 

dydaktycznych i 

wychowawczych realizują 

zagadnienia dotyczące praw i 

obowiązków dziecka w 

rodzinie, w szkole i 

miejscach publicznych, 

 uczniowie zapoznają się z 

Konwencją Praw Dziecka  

 uczniowie mają możliwość 

uczestnictwa w zajęciach 

przedmiotu Wychowanie do 

życia w rodzinie 

 nauczyciele współpracują z 

rodzicami w procesie 

wychowania dzieci 

 

4. Dbamy o 

własny 

rozwój, 

uczymy się 

rozwiązywać 

problemy 

życiowe 

a. uczeń dąży do samopoznania, 

obiektywnej samooceny, 

samokontroli, 

b. zna swoje słabe i mocne strony, 

 w szkole odbywają się 

zajęcia warsztatowe na 

godzinach wychowawczych z 

wychowawcą klasy, 

pedagogiem, pracownikami 

publicznej poradni 

psychologiczno-

 wychowawcy 

 pedagog 

 nauczyciele 

 pielęgniarka 

 obserwacje 

wychowawców klas 

 ankiety 

wychowawcze 

 ankiety ewaluacyjne 



i potrafimy 

funkcjonować 

we 

współczesnym 

świecie 

c. wzmacnia w sobie pozytywne 

cechy charakteru i pracuje nad 

swoimi słabymi stronami, 

d. kształtuje w sobie zdolność oceny 

własnego postępowania jako 

zgodnego lub niezgodnego z 

normami etycznymi, 

e. ma świadomość konsekwencji 

swojego postępowania (nagrody i 

kary), 

f. potrafi godnie przyjąć pochwałę i 

naganę, 

g. potrafi  ponosić porażki, wyciągać 

wnioski i szukać w nich siły do 

dalszych zmagań z problemami 

życiowymi, 

h. uczy się kreatywności i 

przedsiębiorczości, 

i. pogłębia wiedzę i zdobywa nowe 

umiejętności, 

j. czerpie wzorce z uznanych 

autorytetów, 

pedagogicznej oraz 

edukatorami zewnętrznymi 

dotyczące doskonalenia 

umiejętności społecznych 

(komunikacji, współpracy z 

innymi, asertywności itp.) 

 uczniowie są uświadamiani o 

przyczynach powstawania 

zaburzeń psychicznych i 

sposobach dbania o 

równowagę zdrowia 

psychicznego 

 uczniowie są wdrażani do 

samooceny 

 nauczyciele wskazują 

uczniom pozytywnych 

bohaterów i autorytety, oraz 

właściwe formy zachowania 

na podstawie literatury, 

filmu, życia 

 nauczyciele analizują i 

rozwiązują problemy 

wychowawcze na bieżąco  

 w szkole konsekwentnie 

stosowany jest system kar i 

nagród  

 szkoła stwarza możliwości 

szkolna po warsztatach 



k. buduje poprawne relacje z innymi 

ludźmi, jest komunikatywny i 

asertywny 

l. rozwija swoje talenty i 

zainteresowania,  

m. zdobywa wiedzę na temat okresu 

dojrzewania, wie, jak poradzić 

sobie z problemami tej fazy 

rozwoju, 

n. uczy się tolerancji i szacunku 

wobec osób niepełnosprawnych, 

osób innej narodowości, tradycji 

kulturowej, wyznania itp., wie, że 

wszyscy ludzie mają równe 

prawa. 

o. dąży do osiągnięcia równowagi 

i harmonii psychicznej, 

p. ma poczucie siły i chęci do życia, 

a jego stosunek do świata jest 

pozytywny, 

 

odnoszenia sukcesów i uczy 

godnego ponoszenia porażek 

(konkursy, sprawdziany, 

współzawodnictwo sportowe 

itp.) 

 w szkole funkcjonują koła 

zainteresowań 

 nauczyciele systematycznie 

mobilizują uczniów do 

pogłębiania wiedzy i 

zdobywania nowych 

umiejętności 

 uczniowie mają możliwość 

uczestniczenia w wyjazdach 

do teatru, kina, operetki itp. 

 nauczyciele zachęcają 

uczniów do korzystania z 

różnych źródeł informacji 

(uczniowie mają możliwość 

korzystania z centrum 

multimedialnego na terenie 

szkoły) 

 nauczyciele na zajęciach 

pracują metodami 

aktywnymi, metodą projektu 

z częstym wykorzystaniem 

technologii informatycznej 



 
 uczniowie zdobywają wiedzę 

na temat okresu dojrzewania 

oraz uczą się, jak poradzić 

sobie z problemami tej fazy 

rozwoju 

 wychowawcy, nauczyciele 

uczą nawiązywania 

poprawnych relacji z innymi 

ludźmi, zachowania wobec 

kolegów, osób dorosłych i 

starszych, oraz tolerancji i 

szacunku wobec osób 

niepełnosprawnych, osób 

innej narodowości, tradycji 

kulturowej, wyznania itp. 

 nauczyciele uczą właściwych 

sposobów rozwiązywania 

problemów życiowych 

 nauczyciele dążą do 

zbudowania u uczniów 

pozytywnej samooceny 

poprzez warsztaty na 

lekcjach wychowawczych  

 uczniowie zapoznają się z 

Powszechną Deklaracją Praw 

Człowieka 



5. Troszczymy 

się o własne 

zdrowie 

i bezpieczeńs

two 

a. uczeń rozumie potrzebę 

przestrzegania zasad higieny 

(codzienna higiena osobista oraz 

badania profilaktyczne), 

b. zna zasady racjonalnego żywienia 

(rozumie związek między 

sposobem żywienia a 

wzrastaniem, samopoczuciem, 

stanem uzębienia, 

występowaniem niektórych 

chorób), 

c. zna zagrożenia związane 

z zaburzeniami 

odżywiania, 

d. wie, jaka powinna być 

prawidłowa pozycja ciała w 

ławce, 

e. uczeń dba o czystość i porządek 

w miejscu pracy, 

f. przestrzega zasad higienicznego 

sposobu pracy, 

g. umie dbać o swoje zdrowie, zna 

sposoby radzenia sobie ze 

stresem, 

h. potrafi szukać pomocy w 

 uczniowie poznają zasady 

higieny (pogadanki, apele, 

konkursy, spotkania z 

pracownikami służby 

zdrowia) 

 na zajęciach omawiana jest 

tematyka zdrowego trybu 

życia (racjonalne żywienie, 

pozycja ciała w ławce, 

higiena wypoczynku, 

sposoby spędzania wolnego 

czasu i radzenia sobie ze 

stresem) 

 nauczyciele uczą zasad 

higieny pracy 

 w klasie działają dyżurni 

 uczeń jest odpowiedzialny za 

porządek w miejscu pracy 

 w szkole organizowane są 

warsztaty, przedstawienia 

profilaktyczne  i lekcje na 

temat uzależnień, 

bezpieczeństwa, zdrowia 

psychicznego i zdrowego 

trybu życia  

 uczniowie mają możliwość 

 wychowawcy 

 nauczyciele 

 pedagog 

 pielęgniarka 

szkolna 

 ankiety 

 obserwacje 



sytuacjach trudnych, 

i. zna higieniczne zasady odrabiania 

lekcji,  

j. posiada podstawowe informacje o 

szkodliwości środków 

uzależniających, 

k. zna wpływ środków 

uzależniających na zdrowie i 

bezpieczeństwo własne i innych, 

l. zna sposoby właściwego 

spędzania czasu wolnego, z 

uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa w czasie gier i 

zabaw ruchowych, 

m. posiada podstawowe informacje o 

szkodliwości destrukcyjnych 

wzorców medialnych 

wywołujących niezadowolenie z 

własnego wyglądu 

n. zna i potrafi zastosować 

podstawowe zasady 

bezpieczeństwa i szukać pomocy 

w sytuacji zagrożenia lub 

wypadku, 

o. wie, jak należy zachować się w 

sytuacji wypadku, potrafi 

uczestnictwa w zajęciach 

muzyczno-ruchowych, 

gimnastyce korekcyjnej 

i SKS 

 w szkole organizowane są 

wycieczki i wyjazdy 

plenerowe 

 w szkole organizowane są 

warsztaty i szkolenia 

rozwijające kompetencje 

nauczycieli w zakresie 

promocji 

szerokorozumianego zdrowia 

psychicznego  

 w szkole organizowane są 

zajęcia, lekcje i spotkania ze 

specjalistami na temat 

bezpieczeństwa i sposobów 

zachowania w sytuacji 

zagrożenia (wychowawca, 

straż pożarna, pielęgniarka 

szkolna, policja, pedagog, 

pracownicy poradni) 

 na zajęciach omawiane są 

zagadnienia dotyczące 

bezpiecznego poruszania się 

po drogach 

 w szkole organizowany jest 



powiadomić dorosłych, zna 

telefony alarmowe( pogotowia 

ratunkowego, straży pożarnej, 

policji oraz ogólnopolski numer 

alarmowy 112), 

p. zna zagrożenia związane z burzą, 

huraganem, śnieżycą, lawiną, 

powodzią, wie, jak trzeba 

zachować się w takich sytuacjach, 

q. wie, jak należy bezpiecznie 

poruszać się po drogach, 

r. potrafi zachować się asertywnie w 

przypadku presji otoczenia, 

s. zna zagrożenia ze strony osób 

dorosłych, wie do kogo i w jaki 

sposób należy zwrócić się o 

pomoc, 

t. wie, jakie znaczenie ma 

odpoczynek i aktywność ruchowa 

dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu, 

u. zna zagrożenia wynikające z 

korzystania z komputera, 

Internetu i multimediów, ma 

świadomość niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości 

kontaktów w sieci, 

egzamin na kartę rowerową 

 uczniowie uczą się 

asertywnego zachowania i 

odmawiania 

 prowadzenie zajęć z zakresu 

edukacji medialnej 

poświęconych oddziaływaniu 

mediów, pozwalających 

młodym odbiorcom 

krytycznie oceniać 

destrukcyjne wzorce 

medialne wywołujące 

niezadowolenie z własnego 

wyglądu 

 uczniowie uczestniczą w 

próbnej ewakuacji na terenie 

szkoły 

 w szkole organizowany jest 

konkurs policyjny i konkurs 

pożarniczy 

 w szkole odbywają się 

warsztaty i przedstawienia 

profilaktyczne dotyczące 

zagrożeń wynikających z 

korzystania z komputera, 

Internetu i multimediów 

 na zajęciach z informatyki 



v. posiada wiedzę na temat zdrowia 

psychicznego i rozumie znaczenie 

prawidłowych zachowań i stylów 

życia, korzystnych dla zdrowia 

psychicznego 

nauczyciele za pomocą 

programu „3…2…1… 

Internet!” przekazują 

uczniom wiedzę na temat 

bezpieczeństwa 

internetowego  

 

6. Efektywnie 

współpracuje 

z rodzicami 

a. wspieranie rodziców w realizacji 

funkcji wychowawczej i 

opiekuńczej, 

b. wzmacnianie kompetencji 

wychowawczych rodziców, 

c. wspieranie rodziców w sytuacjach 

kryzysowych, np. zapewnienie 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w stanach kryzysu 

psychicznego ich dziecka, 

d. kreowanie dobrego wizerunku 

szkoły jako miejsca przyjaznego 

uczniom i otwartego na 

współpracę z rodzicami, 

e. zachęcanie rodziców do 

aktywnego udziału w procesie 

kształcenia poprzez pomoc 

dziecku w lekcjach czy 

kontrolowanie pracy domowej, 

 organizowanie spotkań z 

dyrekcją, wychowawcami 

i nauczycielami mających na 

celu poszerzenie wiedzy 

rodziców na temat 

prawidłowości rozwoju 

i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i 

młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów 

używania środków 

i substancji uzależniających 

 udostępnianie informacji na 

temat instytucji 

wspomagających rodziców w 

procesie wychowania oraz 

kierowanie rodziców do tych 

instytucji, 

 uświadamianie rodziców o 

konsekwencjach prawnych 

związanych z naruszeniem 

ustawy o przeciwdziałaniu 

 Dyrektor 

 wychowawcy 

 pedagog 

 ankiety 

 informacje zwrotne 

rodziców 



f. angażowanie rodziców we 

wspólne przedsięwzięcia na 

terenie klasy oraz szkoły( np. 

wycieczki, imprezy, spotkania) 

g. umożliwienie rodzicom udziału w 

planowaniu i realizacji zadań 

statutowych szkoły, 

h. opracowywanie wspólnych 

strategii wychowawczych dla 

uczniów sprawiających trudności 

wychowawcze oraz mających 

problemy dydaktyczne, 

i. korzystanie z wiedzy, 

umiejętności i możliwości 

rodziców do podnoszenia jakości 

realizacji celów dydaktyczno-

wychowawczych, 

j. angażowanie rodziców do 

budowania w dzieciach postawy 

prozdrowotnej i zdrowego stylu 

życia 

 

narkomanii  

 promowanie szkoły w 

środowisku lokalnym 

poprzez imprezy otwarte, 

spotkania dyrekcji z 

rodzicami w przedszkolach, 

prowadzenie strony 

internetowej szkoły 

 organizowanie uroczystości 

szkolnych zgodnie z 

kalendarzem imprez 

 zapoznanie rodziców z 

najważniejszymi 

dokumentami 

obowiązującymi w szkole 

(Statut Szkoły, Program 

Wychowawczy, Program 

Profilaktyczny) i współpraca 

przy ich tworzeniu  

 organizowanie zespołów 

wychowawczych w 

przypadku uczniów 

sprawiających trudności 

wychowawcze oraz mających 

problemy dydaktyczne 

 organizowanie wycieczek do 

zakładów pracy rodziców 



SZKOLNE TRADYCJE 

I. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO – dzień inaugurujący nowy rok szkolny jest dniem uroczystym. Uczniowie, nauczyciele, oraz 

rodzice witani są przez dyrekcje szkoły ze szczególnym wyróżnieniem uczniów klas I, którzy w tym dniu składają ślubowanie. 

Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy. 

II. PASOWANIE KLAS I – dzieci są uroczyście pasowani na ucznia szkoły przez p. dyrektor. W tym dniu, podczas uroczystości, wręczane 

są legitymacje uczniowskie, oraz dyplomy pasowania. Uczniów obowiązuje strój galowy. 

III. DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – w tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

IV. DZIEŃ PATRONA SZKOŁY - 14 października 

V. 11 LISTOPADA – uroczyste obchody rocznicy odzyskania niepodległości Polski 

VI. OBCHODY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA – w okresie bożonarodzeniowym w klasach organizowane są Wigilie, konkursy kartek 

i ozdób świątecznych, spektakle jasełkowe. 

VII. ZABAWA KARNAWAŁOWA – w grupach wiekowych organizowany jest bal przebierańców. 

VIII. DZIEŃ KONSTYTUCJI 3 MAJA- obchody rocznicy powstania konstytucji 

IX. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – tego dnia uroczyście żegnani są wszyscy uczniowie szkoły a szczególnie klasy VI. 

Uczniowie wyróżniający się w nauce, sporcie, konkursach itp. otrzymują nagrody, dyplomy. Rodzice uczniów klas III i VI, którzy 



wyróżnili się pracą na rzecz klasy, szkoły, otrzymują dyplomy podziękowania. Rodzice uczniów wyróżnionych z klas VI otrzymują 

dyplomy gratulacyjne. Uczniów obowiązuje strój galowy. 

Tradycją szkoły jest ustalanie harmonogramu imprez na dany rok szkolny, które uwzględniają inne ważne wydarzenia państwowe, szkolne i 

okolicznościowe. 

*Poprzez określenie „strój galowy” należy rozumieć następujący strój uczniowski: biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie, spódnica, sukienka  

 

Ceremoniał szkolny z udziałem sztandaru 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich  

 

Symbole szkoły 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich posiada: 

a) patrona – Kardynała Bolesława Kominka 

b) sztandar  

c) ceremoniał wewnątrzszkolny  

 

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.  

Poczet sztandarowy uczestniczy w ważnych uroczystościach szkolnych i środowiskowych. 



Sztandar szkoły 

1. Sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.  

2. Sztandar przechowuje się  w zamkniętej gablocie. W gabinecie dyrektora znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.  

3. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, podobnie jak przechowywanie, transport i przygotowanie go do 

prezentacji. 

1. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej zaszczytna, honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni 

się znajdować uczniowie godni takiego zaszczytu, o nienagannej postawie:  

a) skład osobowy pocztu sztandarowego: chorąży - uczeń klasy szóstej, asysta - dwie uczennice klasy szóstej oraz poczet rezerwowy j.w. 

b) kadencja pocztu trwa jeden rok - począwszy od uroczystego ślubowania w dniu zakończenia roku szkolnego.  

 

2. Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klas piątych na radzie pedagogicznej podsumowującej pierwszy semestr roku 

szkolnego i są przez nią zatwierdzane. Kandydatem może być uczeń z semestralną średnią ocen minimum 4,75 i przynajmniej bardzo 

dobrym zachowaniem. W skład pocztu może również wejść uczeń wyróżniający się w szkole i w środowisku lokalnym wybitnymi 

osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi, pracą jako wolontariusz. Jednak musi mieć on ocenę wzorową z zachowania. 

Każdy wychowawca klasy V wskazuje osoby godne piastowania tej funkcji. Rada pedagogiczna decyduje o składzie pocztu głównego 

i rezerwowego.  

 

3.  Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego z powodu: 

a) niewłaściwego zachowania, sprzecznego z definicją  wzorowego ucznia 

b) kilkukrotnej odmowy udziału w reprezentowaniu szkoły w uroczystościach bez uzasadnienia 



c) własnej pisemnej rezygnacji lub pisemnej rezygnacji rodziców (prawnych opiekunów). 

W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.  

 

4. Opiekunem pocztu sztandarowego zostaje nauczyciel wybrany przez radę pedagogiczną spośród jej członków i dba on o właściwą 

celebrację sztandaru oraz zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami. Odpowiada on za 

przygotowanie pocztu do wystąpień w danym roku. 

5. wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni rodzice lub opiekunowie.  

6. Po skończeniu kadencji  nazwiska uczniów są umieszczane w kronice szkoły:  

a) członkowie pocztu sztandarowego po zakończonej  kadencji otrzymują dyplom okolicznościowy. 

7. Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

 

Strój chorążego i asysty 

1. Uczeń – ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur. 

2. Uczennice – ciemne spódnice i białe bluzki. 

3. W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych obowiązuje powyższy strój plus odzienie wierzchnie (kurtka, płaszcz, itp.) . 

 

Insygnia Pocztu Sztandarowego: 

1. Biało-czerwone szarfy założone na prawe ramię (kolorem białym w stronę kołnierza) spięte klamrą na wysokości lewego biodra . 

2. Białe rękawiczki. 

 



Udział sztandaru w uroczystościach: 

1. Sztandar szkoły pełni funkcje reprezentacyjne. Bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych i środowiskowych: 

a. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,  

b. ślubowanie klasy pierwszej,  

c. Dzień Patrona Szkoły,  

d. uroczystości  rocznicowe: Konstytucja 3 Maja, Święto Niepodległości,  

e. uroczyste zakończenie roku szkolnego, w tym ślubowanie absolwentów. 

2. Poczet sztandarowy może uczestniczyć również we mszach świętych z okazji ważnych uroczystości.  

3. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar 

ozdobiony jest kirem. Na sztandarze wstążkę kiru przewiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do 

prawej. 

4. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.  

 

Postawy Pocztu Sztandarowego i chwyty sztandaru: 

1. Postawa „zasadnicza” - na baczność, drzewiec sztandaru oparty jest o podłogę, na wysokości czubka prawego buta. Przytrzymywany 

jest przez chorążego prawą ręką na wysokości pasa. Chorąży i asysta w postawie baczność.  

2. Postawa „spocznij” - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”. 

3. Postawa „prezentuj” - z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń 

prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewa ręka chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej 



długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej”. Taka postawa sztandaru przyjmowana jest tuż przed 

wyprowadzeniem, wprowadzeniem i wystąpieniem pocztu sztandarowego.  

4. Postawa „na ramię” - chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewiec na prawe ramię i trzyma go pod kątem około 45° w 

stosunku do ramienia.  

5. Salutowanie sztandarem w miejscu - wykonuje się z postawy „prezentuj”. Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym 

wysunięciem lewej nogi w  przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania” 

przenosi sztandar do postawy „prezentuj”. Sztandar w tej postawie znajduje się podczas hymnu państwowego, ślubowania, a w kościele 

podczas Podniesienia, Komunii Świętej i błogosławieństwa.  

 

Lp Komendy 
Opis sytuacyjny zachowania się 

uczestników po komendzie 
Poczet sztandarowy Sztandar 

1 Proszę o powstanie. 
Uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 
Przygotowanie do wyjścia Postawa „na ramię” 

2 
„Baczność” sztandar 

wprowadzić 
Uczestnicy w postawie „zasadniczej” 

Wprowadzenie sztandaru, 

zatrzymanie na ustalonym miejscu 

Postawa „na ramię w marszu” 

Postawa „prezentuj” 

3 „Do hymnu” Uczestnicy w postawie „zasadniczej” Postawa „zasadnicza” 
Postawa „salutowanie w 

miejscu” 

4 „Po hymnie” Uczestnicy w postawie „spocznij” Postawa „spocznij” 
Postawa „prezentuj” 

Postawa „spocznij” 

5 Można usiąść Uczestnicy siadają Postawa „spocznij” Postawa „spocznij” 

 

6. Salutowanie sztandarem w marszu z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. 



Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru. 

Wprowadzenie sztandaru. 

Wyprowadzenie sztandaru. 

 

Lp Komendy 
Opis sytuacyjny zachowania się 

uczestników po komendzie 
Poczet sztandarowy Sztandar 

1 Proszę o powstanie. 
Uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 
Spocznij Postawa „spocznij” 

2 
„Baczność” sztandar 

wprowadzić 
Uczestnicy w postawie „zasadniczej” 

Postawa „zasadnicza” – 

wyprowadzenie 

sztandaru 

Postawa „zasadnicza” 

Postawa „na ramię w 

marszu” 

3 Spocznij Uczestnicy siadają Postawa „zasadnicza”  

 

 

Ceremoniał przekazania sztandaru  

(ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego). 

 

Lp Komendy 
Opis sytuacyjny zachowania się 

uczestników po komendzie 
Poczet sztandarowy Sztandar 

1 Proszę wstać Uczestnicy wstają Postawa „spocznij” Postawa „spocznij” 



2 

Poczet sztandarowy oraz 

nowy skład pocztu do 

przekazania sztandaru 

„wystąp” 

 

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”. 

Na środek występuje poczet 

sztandarowy ze sztandarem, a następnie 

występuje nowy poczet i ustawia się z 

przodu sztandaru. 

Postawa „zasadnicza” 
Postawa „zasadnicza” 

Postawa „prezentuj” 

3 
„Baczność” – sztandar 

przekazać 
Uczestnicy w postawie „zasadniczej” 

Dotychczasowa asysta 

przekazuje insygnia, 

ustawia się obok nowej 

asysty po lewej i prawej 

stronie. 

Chorąży podaje sztandar 

jednej osobie z asysty, 

przekazuje szarfę, potem 

rękawiczki, następnie 

odbiera sztandar i 

przekazuje go nowemu 

chorążemu mówiąc: 

„Przekazujemy Wam ten 

sztandar – symbol Szkoły 

Podstawowej im. 

Kardynała Bolesława 

Kominka w Kątach 

Wrocławskich. Noście go z 

dumą i honorem. Otoczcie 

opieką i godnie 

reprezentujcie naszą 

szkołę”. Sztandar w 

postawie „spocznij” 

odpowiada: ”Przyjmujemy 

od Was Sztandar szkoły. 

Będziemy dbać o niego. 

Sumiennie wypełniać 

swoje obowiązki i godnie 

reprezentować naszą 

szkołę”. Nowy chorąży 

przyklęka na prawe kolano, 

całuje róg sztandaru, po 

czym następuje 



przekazanie sztandaru. 

4 

„Baczność” – ustępujący 

poczet odmaszerować 

„spocznij” 

Uczestnicy w postawie „zasadniczej” 

nagradzają brawami ustępujący poczet, 

który przechodzi na wyznaczone 

miejsce. 

Postawa „zasadnicza” 

Postawa „spocznij” 

Postawa „prezentuj” 

Postawa „spocznij” 

5 
„Baczność” – sztandar 

wyprowadzić 
Uczestnicy w postawie „zasadniczej” 

Postawa „zasadnicza” 

Wyprowadzenie 

sztandaru. 

Postawa „zasadnicza” 

Postawa „na ramię w 

marszu” 

6 „Spocznij” Uczestnicy siadają   

 

 

Ceremoniał ślubowania klasy pierwszej 

 

Lp Komendy 
Opis sytuacyjny zachowania się 

uczestników po komendzie 
Poczet sztandarowy Sztandar 

1 Proszę wstać Uczestnicy wstają   

2 
„Baczność” sztandar 

wprowadzić Uczestnicy w postawie zasadniczej 

Wprowadzenie 

sztandaru, zatrzymanie 

na ustalonym miejscu 

Postawa „na ramię w 

marszu” 

Postawa zasadnicza 

3 „Do ślubowania” 

Uczestnicy w postawie „zasadniczej” na 

baczność, ślubujący podchodzą do 

sztandaru, podnoszą prawą rękę do 

Postawa „zasadnicza” 

Postawa „prezentuj” 

Postawa „salutowanie w 

miejscu” 



ślubowania (palce na wysokości oczu) i 

powtarzają za Dyrektorem szkoły 

przysięgę. 

Ślubuję uroczyście: 

 być dobrym Polakiem i godnie 

służyć Ojczyźnie; 

 dbać o dobre imię szkoły i klasy; 

 uczyć się pilnie i być dobrym 

kolegą; 

 dawać powody do dumy swoim 

rodzicom i nauczycielom; 

Uczniowie na zakończenie powtarzają 

„Ślubujemy.” 

 

Ślubowanie rodziców: 

„Mam dziecko w szkole i będę się 

starać: 

 zawsze mieć w pamięci, że moje 

dziecko jest unikalnym darem; 

 słuchać uważnie o czym mówi; 

 pamiętać, że każdy uczeń uczy się 

na błędach; 

 doceniać w dziecku to, co nim 

najlepsze; 

 przytulać je często; 

 cieszyć się jego dzieciństwem i 

pamiętać, że szybko mijają lata, 

kiedy jest ono małym dzieckiem.” 

Rodzice na zakończenie powtarzają -  

„Ślubujemy” 



4 „Po ślubowaniu” 
Uczestnicy „spocznij”, ślubujący 

opuszczają rękę 
Postawa „spocznij” 

Postawa „prezentuj” 

Postawa „zasadnicza” 

5 
„Baczność” sztandar szkoły 

wyprowadzić 
Uczestnicy postawa „zasadnicza” 

Postawa „zasadnicza” 

wyprowadzenie 

sztandaru 

Postawa „zasadnicza” 

Postawa „na ramię w 

marszu” 

6 Spocznij Uczestnicy siadają   

 

 

Ceremoniał ślubowania absolwentów. 

 

Lp Komendy 
Opis sytuacyjny zachowania się 

uczestników po komendzie 
Poczet sztandarowy Sztandar 

1 Proszę wstać Uczestnicy wstają   

2 
„Baczność” sztandar 

wprowadzić 
Uczestnicy w postawie „zasadniczej” 

Wprowadzenie 

sztandaru, zatrzymanie 

na ustalonym miejscu 

Postawa „na ramię w 

marszu” 

Postawa „zasadnicza” 

3 „Do ślubowania” 

Uczestnicy w postawie „zasadniczej” na 

baczność, ślubujący podchodzą do 

sztandaru, podnoszą prawą rękę do 

ślubowania ( palce na wysokości oczu) 

i powtarzają za Dyrektorem szkoły 

przysięgę: 

Postawa „zasadnicza” 

Postawa „prezentuj” 

Postawa „salutowanie w 

miejscu” 



„Ślubuję Ci szkoło, strzec wiernie 

Twego honoru, a dalszą nauką 

i pracą rozsławiać Twoje imię”. 

Uczniowie na zakończenie powtarzają 

„Ślubujemy.” 

4 „Po ślubowaniu” 
Uczestnicy „spocznij”, ślubujący 

opuszczają rękę 
Postawa „spocznij” 

Postawa „prezentuj” 

Postawa „zasadnicza” 

5 
„Baczność” sztandar szkoły 

wyprowadzić 
Uczestnicy postawa „zasadnicza” Postawa „zasadnicza” 

Postawa „zasadnicza” 

Postawa „na ramię w 

marszu” 

6 Spocznij Uczestnicy siadają   

 


