
 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Pedagogicznej  

Zespołu Szkół w Lubawie  

Nr 26/2019/2020  

z dnia 15 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie: nowelizacji Statutu Zespołu Szkół w Lubawie z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

 Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.), Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lubawie uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

W Statucie Zespołu Szkół w Lubawie wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. w Rozdziale XII § 36 ust. 7 pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

„§ 36 ust. 7 pkt 1)  

zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas 

zajęć lekcyjnych. Uczeń jest zobowiązany do wyłączenia telefonu komórkowego i złożenia go 

w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela na czas prowadzenia lekcji, za wyjątkiem sytuacji, 

w której nauczyciel prowadzący zajęcia wyraża zgodę na użycie telefonów w celach 

dydaktycznych.” 

2. w Rozdziale XIII § 44 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 44 ust. 5 

W przypadku, kiedy termin usprawiedliwiania nieobecności przypada po zatwierdzeniu przez 

Radę Pedagogiczną śródrocznych ocen zachowania, ilość nieusprawiedliwionych godzin 

nieobecności z tego okresu uwzględnia się w kolejnym semestrze.” 

3. Rozdział XIX otrzymuje brzmienie: 
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„Rozdział XIX 

Warunki stosowania w Zespole sztandaru oraz podstawowe elementy ceremoniału 

szkolnego 

 

1. Zespół jest spadkobiercą blisko 150- letnich tradycji funkcjonowania szkolnictwa średniego  

w Lubawie. W roku 1873 utworzono w Lubawie Parytetyczny Zakład Gimnazjalny, który 

przekształcony został w Miejskie, a później Królewskie Progimnazjum. W odrodzonej  

po rozbiorach Rzeczpospolitej funkcjonowało Państwowe Progimnazjum Męskie, zaś od 1 września 

1935 r. okoliczna młodzież uczęszczała już do Miejskiego Gimnazjum. W październiku 1938 r. 

Koło Rodzicielskie ufundowało sztandar, a szkoła miała nosić imię Biskupa Mikołaja Chrapickiego.  

2. Na terenie Zespołu przechowuje się także sztandar Zespołu Szkół Zawodowych utworzonego w 

1974 r. z połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Zasadniczej Szkoły Dokształcającej oraz 

Liceum Zawodowego. 

3. Od roku szkolnego 1977/1978 funkcjonuje Zespół Szkół w Lubawie powstały z połączenia Liceum 

Ogólnokształcącego z Zespołem Szkół Zawodowych. 

4. W trakcie uroczystości Zespół wykorzystuje sztandar, który został wręczony Liceum 

Ogólnokształcącemu w dniu 22 września 1973 podczas obchodów 100-lecia szkoły średniej. 

Nadano wtedy lubawskiemu Liceum Ogólnokształcącemu imię Władysława Broniewskiego. 

1) sztandar ma być dla społeczności szkolnej symbolem Narodu i Polski, a także symbolem Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko,  

2) uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania należytej powagi ze strony wszystkich 

jej uczestników,  

3) sztandar Liceum Ogólnokształcącego jest przechowywany na terenie Zespołu w zamkniętej 

gablocie. 

5. Poczet sztandarowy: 

1) całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez Dyrektora 

spośród nauczycieli. Jego zadaniem jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny  

z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie Zespołu i poza jego murami, 

2) skład pocztu sztandarowego oraz skład rezerwowy pocztu stanowi uczeń chorąży i asysta dwóch 

uczennic. Składy pocztów wytypowane zostają z uczniów wyróżniających się w nauce,  

o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu,  

3) kandydatury składów pocztów sztandarowych są przedstawione przez wychowawców klas oraz 

samorząd szkolny na kwietniowej Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzone, 

4) wybrany do pocztu sztandarowego uczeń może pełnić swoją funkcję maksymalnie przez dwa 

lata 

5) uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 

klas maturalnych, 



6) decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.  

W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego, 

7) chorąży i asysta muszą być ubrani odświętnie: 

a) uczeń (chorąży)- biała koszula, ciemne spodnie lub ciemny garnitur.  

b) uczennice (asysta)- białe bluzki i ciemne spódnice,  

8) insygnia pocztu sztandarowego: 

a) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę 

kołnierza, spięte na lewym biodrze, na wysokości piersi pionowo przechodzi złoty pasek,  

b) białe rękawiczki, 

c) insygnia przechowywane są w sekretariacie szkolnym. 

6. Udział sztandaru w uroczystościach -  

1) na terenie Zespołu: 

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) ślubowanie klas pierwszych, ślubowanie z udziałem Cechu Rzemieślników  

i Przedsiębiorców w Lubawie, 

c) uroczystości rocznicowe: Święto Konstytucji 3 Maja i Święto Niepodległości, 19 stycznia- 

Powrót Lubawy do Macierzy, 

d) uroczyste zakończenie klas maturalnych,  

e) uroczyste zakończenie roku szkolnego; 

2) poza terenem Zespołu: 

a) uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową i państwową, 

b) uroczystości religijne: Msza święta, uroczystości pogrzebowe lub inne, 

c) uroczystości składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej, 

d) uroczystości patriotyczne, w których bierze udział społeczność szkolna lub jej delegacja. 

7. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono 

żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem: 

1) wstążkę kiru na sztandarze przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej 

górnej strony do prawej, 

2) podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. 

Przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu. 

8. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania 

komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, 

trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu i staje po lewej lub prawej stronie, bokiem do ołtarza 

i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości 

członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych 

innych gestów stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod 

kątem 450 do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach: 



1) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św. oraz  

w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu, 

2) podczas opuszczania trumny do grobu, 

3) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

4) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie 

opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubawie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


