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Wstęp
Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość
savoir vivre i kultury 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 świąt i apeli.
Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie
uroczystości szkolnych jest Ceremoniał Szkolny, który stanowi integralną część tradycji
i harmonogramu pracy tej placówki. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru.
Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i apeli.
Symbole Szkoły
1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu posiada:
a) Patrona – ks. Jana Twardowskiego;
b) Sztandar;
c) Pieśń Szkoły;
d) Logo Szkoły;
e) Ceremoniał Szkolny.
Patron Szkoły

Ks. Jan Twardowski 1915-2006
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Jan Twardowski (ur. 1 czerwca 1915 r. w Warszawie, zm. 18 stycznia 2006 r. w Warszawie)
– ksiądz rzymskokatolicki, prałat, filolog polski, poeta, przedstawiciel współczesnej liryki
religijnej.
Uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, maturę zdał w roku 1935.
W 1937 r. ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt. Powrót Andersena nawiązujący
do poetyki Skamandra.
W tym samym roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które
ukończył dopiero po wojnie w 1947 r. W czasie II wojny światowej, podczas której zaginął
cały jego wcześniejszy dorobek poetycki, był żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczył
w powstaniu warszawskim. Wskutek przeżyć wojennych, w tym zniszczenia jego domu
rodzinnego, w 1943 r. postanowił zostać księdzem.
W trakcie wojny w marcu 1945 r. rozpoczął naukę w tajnym Seminarium Duchownym
w Warszawie. Naukę w seminarium kontynuował z przerwami do 1948 r., kiedy to 4 lipca
przyjął święcenia kapłańskie. W tym też roku uzyskał tytuł magistra filologii polskiej za pracę
„Godzina myśli”. Zaraz po studiach w seminarium przybył do parafii w Żbikowie
k. Pruszkowa, gdzie był wikarym przez trzy lata. Zajmował się nauczaniem religii w szkole
specjalnej. Od 1960 r. aż do emerytury był rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie,
gdzie głosił kazania dla dzieci, którym później zadedykował m.in. zbiory: „Zeszyt w kratkę”
oraz „Patyki i patyczki”.
Wcześniej, bo już pod koniec 1945 r., powrócił do publikowania wierszy. Jego twórczość
trafiła wówczas m.in. na łamy „Tygodnika Powszechnego”. Wielką popularność przyniósł mu
wydany w 1970 r. tom „Znaki ufności”. W 1980 roku uhonorowano Twardowskiego nagrodą
PEN Clubu im. Roberta Gravesa za całokształt twórczości, w 1996 roku Orderem Uśmiechu,
w 2000 roku nagrodą IKAR oraz Dziecięcą Nagrodą SERCA, a rok później TOTUS, która
zwana jest również „katolickim Noblem”". W 1999 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski
przyznał mu tytuł doktora honoris causa.
Zmarł wieczorem 18 stycznia 2006 r. w Warszawie. Pochowany w krypcie dla zasłużonych
Świątyni Opatrzności Bożej, zgodnie z życzeniem prymasa Polski kardynała Józefa Glempa,
a wbrew ostatniej woli księdza Twardowskiego, który chciał być pochowany
na warszawskich Powązkach.
Liryka księdza Twardowskiego traktuje zarówno o Bogu, jak i o ludziach. Dobrze widoczne
są liczne odwołania i metafory dotyczące przyrody (także jako pochwała stworzenia). Wiersze
tego autora często, poprzez apostrofy i inne środki stylistyczne, mają charakter modlitewny
(np. słowa Boże po stokroć święty, Mocny i uśmiechnięty w "Suplikacjach").
Wszyscy jesteśmy zobowiązani, aby w naszych działaniach wychowawczych zaszczepić
idee i filozofię życiową księdza Jana Twardowskiego - naszego Patrona.
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Sztandar Szkoły
Sztandar Szkolny jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej
najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania,
a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw
jego poszanowania.
1. Sztandar jest przechowywany w gabinecie wicedyrektora szkoły w zamkniętej
gablocie. W tym samym miejscu znajdują się insygnia Pocztu Sztandarowego.
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Opis Sztandaru
Płat Sztandaru stanowi tkanina o kształcie prostokąta o wymiarach 110cm x 100cm. Jest
przymocowany do drzewca zakończonego metalową głowicą w formie orła w koronie.
Tkanina obszyta jest złotą taśmą i wykończona złotymi frędzlami.
Awers – główna strona sztandaru wykonana jest z tkaniny koloru czerwonego, na której
centralnie umiejscowiony jest wizerunek orła białego (wzór jest zgodny z orłem ustalonym
dla godła Rzeczypospolitej). Orzeł jest wykonany haftem maszynowym nicią srebrną.
Korona, dziób i pazury haftowane są nicią złotą.
Rewers – lewa strona płata sztandaru jest koloru białego. W centrum znajduje się kaganek
oświaty, stojący na otwartej księdze. Nad kagankiem widnieje złoty napis w półkolu – Szkoła
Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.
2. W skład Pocztu Sztandarowego powinni wchodzić uczniowie o nienagannej postawie
i godni tego zaszczytu.
Skład Pocztu Sztandarowego
• chorąży: dwóch chorążych
• asysta: cztery uczennice

Kandydatury do składu pocztu zgłaszane są do dyrektora szkoły przez opiekuna Pocztu
Sztandarowego za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów.
Uczniowie wybierani są z klas programowo najwyższych. Kadencja pocztu trwa od 1 do 3 lat
– począwszy od ślubowania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego klas ósmych.
Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują nagrody książkowe, a ich nazwiska zostają
wpisane do kroniki szkoły.
Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu Pocztu Sztandarowego.
W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.
3. Insygnia Pocztu Sztandarowego to:
• granatowe togi z bordowymi wypustkami przy kołnierzu i bordowym żabotem
• granatowe birety z nazwą: Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana
Twardowskiego w Sierpcu w kolorze złotym i ze złotym chwostem
Chorążowie i asysta powinni być ubrani odświętnie.
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Uczniowie – biała koszula, czarne obuwie, ciemnie spodnie.
Uczennice – ciemne spódnice tej samej długości, białe bluzki, czarne obuwie.
4. Udział Sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
 ślubowanie klas pierwszych;
 uroczystości rocznicowe: rocznica Odzyskania Niepodległości, rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 obchody święta patrona szkoły;
 uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów.
W sytuacjach nagłych Dyrekcja Szkoły podejmuje decyzję odnośnie udziału Sztandaru
Szkoły podczas uroczystości niewymienionych powyżej. Sztandar opuszcza miejsce
uroczystości przed częścią artystyczną.
5. Poczet Sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem
Szkoły bierze udział w następujących uroczystościach miejskich:
 rocznica wybuchu II wojny światowej;
 święto Odzyskania Niepodległości;
 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 udział w mszach z okazji uroczystości rocznicowych.
6. Poczet Sztandarowy uczestniczy w uroczystościach żałobnych w przypadku śmierci
ucznia lub nauczyciela czynnego. Drzewiec sztandaru przewiązany jest czarnym kirem.
7. Poczet Sztandarowy uczestniczy w mszy świętej z okazji rozpoczęcia i zakończenia
roku szkolnego.
8. Postawy Sztandaru i Pocztu Sztandarowego:
• „zasadnicza” – na baczność, chorąży trzyma przed sobą Sztandar w pozycji
pionowej, jest to również postawa przyjmowana przez asystę w czasie
salutowania i prezentowania Sztandaru w trakcie marszu;
• „prezentuj” – chorąży unosi Sztandar pionowo do góry, ta postawa przyjmowana
jest tuż przed wprowadzeniem, wyprowadzeniem i wystąpieniem Pocztu
Sztandarowego;
• „salutowanie Sztandarem” – chorąży trzyma Sztandar przed sobą pod kątem
45 stopni, Sztandar znajduje się w tej postawie w momencie ślubowania,
składania przyrzeczenia, w kościele w czasie Podniesienia, Komunii Świętej
i błogosławieństwa oraz odczytywania apelu poległych, czy salwy honorowej;
• „na ramię” – w czasie marszu Sztandar znajduje się na prawym ramieniu
chorążego pod kątem 45 stopni;
• „spocznij” postawa Pocztu Sztandarowego.
9. Ceremoniał przekazania opieki nad Sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
zakończenia roku szkolnego klas ósmych.
Najpierw występuje Poczet Sztandarowy ze Sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład
pocztu i ustawia się w następującym porządku: chorąży z przodu Sztandaru, asysta
przodem do bocznych płaszczyzn Sztandaru.
Jako pierwszy zabiera głos ósmoklasista – dotychczasowy chorąży, który mówi:
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Przekazujemy Wam Sztandar – symbol Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana
Twardowskiego w Sierpcu. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
Na co siódmoklasista – chorąży nowego Pocztu Sztandarowego odpowiada: Przyjmujemy
od Was Sztandar Szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje
obowiązki i być godnymi reprezentantami „Trójki”.
Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje Sztandarem.
Nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg Sztandaru, po czym ósmoklasista
przekazuje mu Sztandar.
Pieśń Szkoły
1. Na apelach i uroczystościach szkolnych, z wyłączeniem świąt państwowych śpiewana
jest pieśń szkoły.
My w naszej Trójce drogi kolego
chcemy pierwszymi być w każdej sprawie.
Chcemy osiągać wysokie noty,
w nauce, pracy, zabawie.
Bo nasza szkoła się raduje,
że ksiądz Twardowski jej patronuje.
I pięknym przykładem świeci,
wiedzą o tym wszystkie dzieci.
Ref. (2 razy)
Pod twym sztandarem drogi Patronie
chcemy odkrywać cudowny świat.
Niech Twe nauki poznają wszyscy,
chcemy podążać za nimi w ślad.
Więc jeśli chcesz osiągnąć cel
to z księdza Jana przykład bierz.
Choć masz dopiero naście lat,
wiarą zdobywaj świat.
Ref. (2 razy)
Pod twym sztandarem drogi Patronie
chcemy odkrywać cudowny świat.
Niech Twe nauki poznają wszyscy,
chcemy podążać za nimi w ślad.
2. Na apelach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest
hymn Polski „ Mazurek Dąbrowskiego”.
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Logo Szkoły

Pasowanie na ucznia
1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy –
uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas podchodzą
do Sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną
do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi, jak do salutowania dwoma
palcami i powtarza za Dyrektorem Szkoły rotę przysięgi.
Rota przysięgi:
Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej szkoły i klasy. Będę uczyć się
w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę się starać
być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom.
Ślubuję.

2. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.
Dyrektor Szkoły kładzie duży ołówek na lewe ramię każdego pierwszoklasisty i mówi:
Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
w Sierpcu.
Pożegnanie absolwentów
1. Na uroczystości kończącej rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie.
Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do Sztandaru podchodzą gospodarze klas
ósmych. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami
i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi.
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Rota ślubowania absolwentów:
My absolwenci Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu
Tobie , Szkoło, ślubujemy:
 godnie reprezentować naszą szkołę w nowym środowisku uczniowskim;
 w wybranych przez siebie szkołach średnich sumiennie uczyć się
i zachowywać;
 kształtować swój charakter i postępować zgodnie z obowiązującymi normami
etycznymi;
 z dumą wcielać wartości, których nauczył nas ks. Jan Twardowski
 być dobrymi Polakami, kochać swój kraj ojczysty i w przyszłości pracować
dla jego rozwoju.
Ślubujemy
Apele i uroczystości szkolne
1. Apele i uroczystości szkolne są organizowane dla uczniów klas I –VIII bądź w dwóch
grupach wiekowych:
• grupa wiekowa I –III
• grupa wiekowa IV- VIII
2. Przebieg apelu, uroczystości:
Na apelach z okazji świąt państwowych jest obecny Sztandar Szkoły. Prowadzący
uroczystość wydaje komendę:
- proszę wszystkich o powstanie
- baczność
- Poczet Sztandarowy, Sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
w Sierpcu wprowadzić
- do hymnu państwowego
3. Prowadzący wydaje komendę:
- baczność
- do pieśni szkoły
- Poczet Sztandarowy, Sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
w Sierpcu wyprowadzić!
Dekoracja budynku szkolnego flagami państwowymi
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
• Święta państwowe;
• Wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe;
• Dni żałoby narodowej – flaga z czarnym kirem;
• W przypadku śmierci ucznia lub nauczyciela czynnego – flaga z czarnym kirem;
• Wizyty gości z zagranicy – flaga państwowa i flaga Unii Europejskiej.
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