
 

CEREMONIAŁ 
VIII Liceum Ogólnokształcącego  

im. Władysława IV w Warszawie 

 

 

 

 

Mając na uwadze przepis Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowiący 

iż: „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.” oraz prawidłowy rozwój 

intelektualny i moralny młodego pokolenia, w trosce o jego właściwą postawę, którą 

cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw 

narodowych spisano Ceremoniał VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV 

w Warszawie, zwany dalej „Ceremoniałem”, który określa charakter uroczystości szkolnych, 

porządkuje sposoby ich organizowania i prowadzenia, a także nadaje im ujednoliconą formę.  
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Rozdział I 

Symbole, tradycje i uroczystości  

w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV 

 

§1 

VIII Liceum Ogólnokształcące posiada następujące symbole: 

1. Patron – król Władysław IV. 

2. Sztandar: 

− strona prawa: kwadratowy płat tkaniny w kolorze białym, obszyty złotą taśmą 

z frędzlami, na którym widnieje tarcza z ukośnymi pasami w kolorze 

czerwonym, białym i niebieskim oraz snopkiem w kolorze złotym, 

przewiązanym biało-czerwoną taśmą (będący herbem króla Władysława IV), 

otoczona złotym napisem „Sercem Wolą Rozumem” oraz gałązki dębu, 

umieszczone w dolnych rogach, 

− strona lewa: kwadratowy płat tkaniny w kolorze czerwonym, obszyty złotą 

taśmą z frędzlami, na którym widnieje srebrny orzeł, zwrócony w prawo 

ze złotą koroną na głowie, a pod jego szponami układa się w łuk złoty napis 

„VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie”, 

− głowica sztandaru, wykonana ze srebrnego metalu, składa się godła 

Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest 

na podstawie w formie kuli oraz tulei mocującej głowicę do drzewca; 

3. logo szkoły: 

− rysowany zarys budynku VIII LO umieszczony na jasnym tle, 

− rysowane popiersie króla Władysława IV; 

4. tekst ślubowania: 

Ślubuję uroczyście w obliczu sztandaru szkolnego sumiennie i uczciwie 

wypełniać swoje uczniowskie obowiązki, pracować nad kształtowaniem swego 

charakteru dla dobra naszej Ojczyzny. Ślubuję dołożyć wszelkich starań, by 

nigdy nie przynieść ujmy dobremu imieniu tej szkoły i wielkiej rodzinie 

Władysławiaków. 

5. mundurek szkolny: 

a. dziewczęta: zielona spódnica czerwono-białą kratę z plisowaniem 

i kopertowym zapięciem na trzy czarne guziki, biała koszula z kołnierzykiem, 

granatowa marynarka, jasnogranatowy krawat ze srebrnym lub złotym 

rysunkiem popiersia króla Władysława IV i napisem „VIII LO Władysław IV” 

(lub „VIII LO im. Władysława IV w Warszawie), 

b. chłopcy: szare spodnie, biała koszula z kołnierzykiem, granatowa marynarka, 

jasnogranatowy krawat ze srebrnym lub złotym rysunkiem popiersia króla 

Władysława IV i napisem „VIII LO Władysław IV” (lub „VIII LO 

im. Władysława IV w Warszawie). 
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§2 

Do najważniejszych uroczystości szkolnych należą: 

1. rozpoczęcie roku szkolnego; 

2. uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych; 

3. Przegląd Pieśni Patriotycznej z okazji obchodów Święta Niepodległości; 

4. akademia z okazji Bożego Narodzenia połączona z Wigiliami klasowymi; 

5. pożegnanie absolwentów - zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych; 

6. zakończenie roku szkolnego; 

7. inne ważne uroczystości państwowe, lokalne i szkolne. 

§3 

Do najważniejszych tradycji szkolnych należą: 

1. wydarzenia w roku szkolnym: 

a. Tydzień Kultury, w tym Przegląd Młodych Talentów, 

b. Dzień Języka Polskiego, 

c. Dzień Tradycji, 

d. Dzień Języków Obcych, 

e. Dzień Nauk Ścisłych, 

f. Bieg Władysławiaka, 

g. Dzień Sportu; 

2. wycieczki integracyjne dla klas pierwszych; 

3. wizyty klas na grobach Władysławiaków w okolicach Święta Zmarłych; 

4. studniówka; 

5. wyjazd klas maturalnych do Krakowa i Oświęcimia; 

6. „Kolęda dla Władka”, autorstwa Ewy Jażdżewskiej-Goldstein, śpiewana 

na zakończenie akademii z okazji Bożego Narodzenia. 

 

Rozdział II 

Sztandar VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV 

 

§4 

Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych 

(wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. Poczet 

sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. W związku z tym wraz z Dyrektorem Liceum 

lub wyznaczonym przez niego nauczycielem może brać udział w następujących 

uroczystościach poza szkołą: 

− obchody Święta Niepodległości, 

− święta i uroczystości religijne, 

− msze święte z okazji uroczystości rocznicowych, 

− msze i uroczystości pogrzebowe pracowników i uczniów szkoły, 
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− uroczystości innych szkół i instytucji. 

 

§5 

1. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają 

właściwych postaw jego poszanowania.  

2. Sztandar przechowywany jest w gablocie przy gabinecie Dyrektora Liceum, 

a insygnia sztandaru w sekretariacie szkoły. 

3. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych 

lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. 

 

§6 

1. Poczet sztandarowy tworzą uczniowie wybierani przez Radę Pedagogiczną. 

Kandydatury są zgłaszane przez wychowawców klas drugich spośród osób, które 

otrzymały promocję do klasy trzeciej. Wyboru dokonuje się spośród uczniów 

wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.  

2. Kadencja pocztu trwa rok. Przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości 

pożegnania absolwentów.  

3. W skład osobowy pocztu wchodzą: chorąży oraz dwuosobowa asysta. 

4. W szczególnych przypadkach, decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być 

odwołani ze składu pocztu sztandarowego. 

 

§7 

1. Uczniowie w poczcie sztandarowym ubrani są w mundurek szkolny. W przypadku 

uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie, które 

w miarę możliwości powinny być w ciemnym kolorze. 

2. Insygnia pocztu sztandarowego: 

− granatowa czapka, będąca repliką czapki noszonej przez uczniów szkoły w okresie 

międzywojennym, 

− biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

− białe rękawiczki. 

 

§8 

Opiekunami pocztu sztandarowego są dwaj nauczyciele wyznaczani corocznie przez 

Dyrektora Liceum. W wyjątkowych sytuacjach opiekę nad pocztem sztandarowym w czasie 

uroczystości szkolnych i pozaszkolnych mogą sprawować nauczyciele wyznaczeniu 

przez Dyrektora Liceum. 
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§9 

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące 

postawy i chwyty: 

− „zasadnicza” – sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości 

czubka buta, drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki 

lekko przyciągnięty do ciała, lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała; 

− „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię 

i trzyma je pod kątem 45 stopni do ziemi, płat sztandaru musi być oddalony od barku 

przynajmniej na szerokość dłoni, asysta w postawie „zasadniczej”; 

− „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży lewą ręką chwyta drzewce sztandaru 

pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę pochylając głowicę drzewca pod kątem 45 

stopni do ziemi, po zakończeniu prezentacji wraca do postawy „zasadniczej”, asysta 

w postawie „zasadniczej”. 

Postawy „na ramię” i „prezentuj” mogą być wykonywane w marszu. 

 

§10 

Komendy i ich kolejność dla pocztu sztandarowego i uczestników podczas uroczystości 

szkolnych i rocznicowych: 

1. wejście pocztu sztandarowego  

Lp. Komendy Opis zachowania 

uczestników uroczystości 

Poczet sztandarowy 

1. Proszę o powstanie! Powstają przed wejściem 

pocztu 

Przygotowanie do wejścia, 

postawa „prezentuj” 

2. Szkoła baczność! 

Poczet sztandarowy, 

sztandar szkoły 

wprowadzić! 

Stają na baczność z rękami 

wzdłuż ciała, ruchem 

głowy śledzą wejście 

sztandaru 

Wchodzi w pozycji 

„prezentuj w marszu”, 

zajmuje wyznaczoną 

pozycję, przyjmując 

postawę „zasadniczą”; 

w szczególnych sytuacjach 

wejście może się odbywać 

w postawie „na ramię 

w marszu” 

3. Do hymnu! Stoją na baczność. Przejście z postawy 

„zasadnicza” 

do „prezentuj” 

4. Po hymnie! W postawie „spocznij” Powrót do postawy 

„zasadnicza” 
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5. Proszę usiąść! Siadają Postawa „zasadnicza” 

 

2. wyjście pocztu sztandarowego 

Lp. Komendy Opis zachowania 

uczestników uroczystości 

Poczet sztandarowy 

1. Proszę o powstanie! Powstają przed wejściem 

pocztu 

Przygotowanie do wyjścia, 

postawa „prezentuj” 

2. Szkoła baczność! 

Poczet sztandarowy, 

sztandar szkoły 

wyprowadzić! 

Stają na baczność z rękami 

wzdłuż ciała, ruchem 

głowy śledzą wyjście 

sztandaru 

Wychodzi w pozycji 

„prezentuj w marszu”; 

w szczególnych sytuacjach 

wyjście może się odbywać 

w postawie „na ramię 

w marszu” 

3. Proszę usiąść! Siadają - 

 

3. postawa „prezentuj” stosowana jest 

1) na komendę „do hymnu”, 

2) w czasie wykonywania „Roty”, 

3) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” podczas uroczystości z udziałem 

wojska, 

4) w trakcie ślubowania klas pierwszych, 

5) na uroczystościach pogrzebowych podczas opuszczania trumny do grobu, 

6) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

7) podczas składania kwiatów, wieńców, zniczy przez delegację szkoły, 

8) w trakcie uroczystości kościelnych i mszy, w tym m.in. w czasie czytania 

ewangelii, podniesienia Hostii, Przeistoczenia, Błogosławieństwa 

Najświętszym Sakramentem. 

 

Rozdział III 

Przebieg uroczystości 

 

§11 

1. Ważne uroczystości są podzielone na dwie części: pierwszą – oficjalną, o podniosłym 

charakterze i drugą – nieoficjalną (artystyczną). W niektórych przypadkach trzecią 

częścią uroczystości są spotkania uczniów z wychowawcami w klasach. 

2. Prowadzącymi uroczystości szkolne są Dyrektor i Wicedyrektor Liceum, 

a w szczególnych przypadkach nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora. 



     VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV 
     Zrzeszone w Towarzystwie Szkół Twórczych 
     ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa  

 

 

8 

 

3. Zaproszeni goście zajmują miejsca zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami 

precedencji, w tym z protokołem dyplomatycznym RP. 

 

§12 

Ramowy scenariusz uroczystości szkolnych: 

1. rozpoczęcie roku szkolnego: 

1) Powitanie zgromadzonych osób, przedstawienie Prezydium. 

2) Wprowadzenie Sztandaru. 

3) Hymn państwowy. 

4) Przemówienie Dyrektora Szkoły. 

5) Wystąpienie przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

oraz przedstawiciela Rady Rodziców VIII LO. 

6) Wyprowadzenie Sztandaru. 

7) Występ chóru. 

8) Zakończenie uroczystości. 

9) Spotkania klas z wychowawcami. 

2. uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych: 

1) Powitanie zgromadzonych osób, przedstawienie Prezydium. 

2) Wprowadzenie Sztandaru. 

3) Hymn państwowy. 

4) Przemówienie Dyrektora Szkoły. 

5) Prezentacja sztandaru VIII LO. 

6) Ślubowanie klas pierwszych. 

7) Przywitanie klas pierwszych przez przewodniczącego Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego i przedstawiciela Rady Rodziców VIII LO. 

8) Wyprowadzenie Sztandaru. 

9) Część artystyczna. 

10) Zakończenie uroczystości. 

3. pożegnanie absolwentów – zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych: 

1) Powitanie zgromadzonych osób, przedstawienie Prezydium. 

2) Wprowadzenie Sztandaru. 

3) Hymn państwowy. 

4) Przemówienie Dyrektora Szkoły. 

5) Pożegnanie klas trzecich przez przewodniczącego Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego i przedstawiciela Rady Rodziców VIII LO 

oraz przedstawiciela Koła Wychowanków VIII LO. 

6) Wręczenie nagród i wyróżnień najlepszym absolwentom i olimpijczykom, 

sportowcom oraz społecznikom klas trzecich. 

7) Wyprowadzenie Sztandaru. 

8) Część artystyczna.  

9) Zakończenie uroczystości. 
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10) Spotkania klas trzecich z wychowawcami. 

4. zakończenie roku szkolnego: 

1) Powitanie zgromadzonych osób, przedstawienie Prezydium. 

2) Wprowadzenie Sztandaru. 

3) Hymn państwowy. 

4) Przemówienie Dyrektora Szkoły. 

5) Przemówienie przewodniczącego Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

i przedstawiciela Rady Rodziców VIII LO. 

6) Wręczenie nagród i wyróżnień najlepszym uczniom i olimpijczykom, 

sportowcom oraz społecznikom. 

7) Wyprowadzenie Sztandaru. 

8) Zakończenie uroczystości. 

9) Spotkania klas z wychowawcami. 

Kolejność punktów może ulec zmianie. Każdorazowo scenariusz uroczystości ustala Dyrektor 

Liceum.  

 

§13 

W Prezydium uroczystości, poza Dyrektorem i Wicedyrektorem Liceum, mogą zasiadać: 

− Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, 

− wychowawcy klas pierwszych w przypadku ślubowania, 

− wychowawcy klas trzecich w przypadku uroczystości pożegnania absolwentów, 

− pedagog szkolny i psycholog szkolny, 

− przewodniczący lub przedstawiciel Koła Wychowanków VIII LO, 

− przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego, 

− przedstawiciel Rady Rodziców VIII LO,  

− nowozatrudnieni nauczyciele, 

− zaproszeni przez Dyrektora Liceum goście. 

O powołaniu w skład Prezydium każdorazowo decyduje Dyrektor Liceum. 

 

Rozdział IV 

Zasady dotyczące mundurka szkolnego 

 

§14 

1. Zgodnie z §79 ust. 5 Statutu VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV 

strojem galowym ucznia jest mundurek szkolny, którego wzór określa §1 pkt. 5 

niniejszego Ceremoniału. 
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2. Uczniowie zakładają mundurek w zwykłe dni galowe, tj. w każdy poniedziałek, 

oraz w inne dni wyznaczone przez Radę Pedagogiczną z okazji szczególnych 

wydarzeń w życiu szkoły i państwa. 

3. W zwykłe dni galowe możliwe są odstępstwa od wyżej wymienionego wzoru 

mundurka, dopuszczające m.in. założenie szkolnego polo w miejsce koszuli i krawatu 

oraz dla dziewcząt szarych spodni. Rada Pedagogiczna, po zaopiniowaniu przez 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego, ustala szczegółowe zasady dotyczące 

odstępstw od noszenia pełnego mundurka.  

4. Po raz pierwszy uczniowie klas pierwszych zakładają mundurek w dniu ślubowania. 

Uczniowie do dnia ślubowania, w dni galowe, przychodzą do szkoły w stroju 

galowym, tj. złożonym z białej koszuli, ciemnych spodni lub spódnicy oraz marynarki. 

5. Uczeń ma obowiązek szanować mundurek szkolny i utrzymywać go w stanie 

czystości. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§15 

1. Ceremoniał VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV jest integralną 

częścią Statutu VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV. 

2. Uczniowie i pracownicy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV 

zobowiązani są do przestrzegania przepisów Ceremoniału. 

3. Ceremoniał VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV wchodzi w życie 

z dniem 11.09.2019 r. 


