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Wstęp  
 
     Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Ponieważ 
znajomość  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 organizacji świąt i apeli.  
 
 
Zbiorem norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych jest ceremoniał szkolny, który 
stanowi integralną część tradycji i pracy wychowawczej naszej szkoły. 

 
 
Symbole szkoły  

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 w Poznaniu posiada:  
o imię – Jan Brzechwa  
o sztandar  
o hymn szkoły  
o ceremoniał szkolny  

 
 

Insygnia pocztu sztandarowego 

  - biało- czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem 
w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra ( kołnierz ani nic innego nie może 
zasłaniać szarfy). 

  - białe rękawiczki 

   



Ubiór pocztu sztandarowego: 

  - chorąży - ciemny garnitur lub ciemne spodnie i marynarka, biała koszula, krawat 

  - asysta-  białe bluzki, ciemne spódnice, białe rajstopy, ciemne buty. 

 
Hymn szkoły  
Na apelach i uroczystościach szkolnych , śpiewany jest hymn szkoły. Hymnu nie śpiewa się 
na apelach zwykłych i organizacyjno- porządkowych.  
 
Tekst hymnu:  
Słowa: Urszula Kosicka 
Muzyka: Jolanta Masłyk 
 
 
Wesoła niech płynie dziś pieśń 
O Janie Brzechwie poecie. 
Ty wietrze poznański ją nieś 
Po polskim kraju  i świecie. 
 
 
Skarżypyt niech chcemy ni kłamczuch 
Leniuchów nie będzie wśród nas. 
Do szkoły my naszej rankiem 
Biegniemy by spędzić  tam czas. 
 
 
 
Pan Kleks ma swoją Akademię 
A w Szkole Sto Jeden się wie. 
Że umieć trzeba jak najwięcej 
To każdy na pewno dziś wie. 
 
Wesoła niech płynie dziś pieśń 
O Janie Brzechwie poecie. 
Wietrze poznański ty ją daleko 
Po świecie nieś. 
 

 

 

 

 



Mazurek Dąbrowskiego - Hymn Polski (tekst oficjalny) 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami, 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 

Mówił ojciec do swej Basi 

Cały zapłakany: 

“Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany.” 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 
 
Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości. 

Obowiązuje strój galowy. 

  1. Uczniowie przyjmują postawę zasadniczą w momencie wejścia do sali dyrektora szkoły i 
zaproszonych gości. 

  2. Wprowadzenie sztandaru szkoły. Prowadzący podaje komendę „Baczność”, a następnie „ 
Poczet sztandarowy wprowadzić”. Uczniowie stoją w postawie zasadniczej bez nakryć głowy. 
Po wejściu sztandaru pada komenda: „ Do hymnu”. W trakcie sztandar pochylony jest pod 
kątem 45, uczniowie w postawie zasadniczej. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje 
komendę „ Po hymnie”, co oznacza możliwość przyjęcia postawy swobodnej. „ Poczet 
sztandarowy wyprowadzić”- uczniowie zachowują się analogicznie jak przy wprowadzaniu 
pocztu do sali 

  



Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego: 

  - postawa „spocznij”- sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie zasadniczej, 
chorąży i asysta w postawie „spocznij” 

- postawa „ na rami ę” – chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą) kładzie drzewiec na 
prawe ramię i trzyma pod kątem 45 w stosunku do ramienia; prawa ręka wyciągnięta wzdłuż 
drzewca 

- postawa „ prezentuj ” – z postawy zasadniczej chorąży podnosi  sztandar lekko do góry, 
robi zwrot w prawo skos z jednoczesnym pochyleniem sztandaru do przodu pod kątem 45; 
następnie wraca do pozycji „prezentuj”. 

  

W dniu, w którym w szkole odbywają się uroczyste apele, uczniowie zobowiązani są do 
noszenia stroju galowego: chłopcy białe koszule ciemne spodnie, natomiast dziewczynki białe 
bluzki i ciemne spódniczki.  

Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły  
 
     Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły m. in. należą:  

• Rozpoczęcie roku szkolnego (1. września )  
• Dzień Edukacji Narodowej (14. października)  
• Święto Odzyskania Niepodległości ( 11.listopada )  
• Dzień Patrona ( czerwiec )  
• Zakończenie roku szkolnego ( czerwiec ).  

Dekoracja budynku szkolnego flagami państwowymi  
 
     Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:  

• Święta państwowe  
• Wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe.  


