
 1 

REGULAMIN WYBORU POCZTU SZTANDAROWEGO 

 W SZKOLE  PODSTAWOWEJ 

 IMIENIA ŻOŁNIERZY POLSKICH SPOD MONTE CASSINO  
 

1. Być członkiem pocztu sztandarowego to zaszczytne wyróżnienie. Uczniowie 

wchodzący w skład pocztu reprezentują wszystkich wychowanków Szkoły 

Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Grabowie nad Pilicą.  

 

2. Członka pocztu sztandarowego winna cechować: 

o nienaganna postawa moralna i kultura osobista, 

o aktywność i zaangażowanie w życie szkoły lub środowiska, 

o właściwy stosunek do obowiązków szkolnych i dobre wyniki w nauce. 

 

3. Ustala się następujący tryb wyboru członków pocztu: 

o W roku szkolnym 2016/2017 wychowawcy klas szóstych, a od roku 

2017/2018 wychowawcy klas siódmych po wcześniejszym porozumieniu, 

tworzą listę kandydatów, do której dołączają pisemną opinię o każdym 

z uczniów, na początku czerwca każdego roku szkolnego.  

o Samorząd Szkolny wraz z opiekunem tworzy własną listę kandydatów 

spośród uczniów ww. klas, dołączając do niej pisemne opinie  

      o wybranych osobach. 

o W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów ustala się dodatkowy 

tryb postępowania: 

o Dyrektor lub jego zastępca po otrzymaniu list kandydatów od wychowawców, 

opiekuna samorządu ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej na członków 

pocztu sztandarowego. 

o O terminie spotkania informowani są wszyscy kandydaci na tydzień 

wcześniej. 

o Uczeń będący kandydatem na członka pocztu sztandarowego przygotowuje 

autoprezentację mającą ułatwić członkom komisji dokonanie trafnego 

wyboru. 

o W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:  w roku szkolnym 2016/ 2017 

wychowawcy klas szóstych, a od  r. 2017/2018 wychowawcy klas 

siódmych, opiekun Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel(e) wychowania 

fizycznego uczący w ww. klasach, Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 

o Dyrektor lub jego zastępca wybiera spośród członków przewodniczącego 

komisji. 

o Po wysłuchaniu wszystkich kandydatów członkowie komisji drogą 

głosowania wybierają trzech członków pocztu sztandarowego 

                        (1 uczeń, dwie uczennice). 

o Do protokołu z pracy komisji przewodniczący dołącza pisemne       

                        opinie o wybranych kandydatach. 

 

4. Wybór członków pocztu zatwierdza Rada Pedagogiczna, po wysłuchaniu opinii  

      o kandydatach na radzie klasyfikacyjnej w czerwcu każdego roku szkolnego. 

 

5. Kadencja członków pocztu trwa 1 rok. 

 

6. Członkowie pocztu sztandarowego występują w stroju galowym.  
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7. Rada pedagogiczna wybiera nauczyciela opiekuna pocztu sztandarowego 

            i sztandaru szkoły.  

 

8. Kadencja opiekuna pocztu sztandarowego i sztandaru szkoły trwa 1 rok. 

 

9. Uzupełnienie lub zmiana członków pocztu (z przyczyn losowych lub ze względu  

            na naruszenie kryteriów określonych w punkcie 2) odbywa się na wniosek    

            opiekuna pocztu sztandarowego lub członka Rady Pedagogicznej. 

 

10. W takim przypadku dyrektor lub jego zastępca po zapoznaniu się ze sprawą, ustala 

termin posiedzenia komisji uzupełniającej, w skład której wchodzą: dyrektor  

      lub jego zastępca, wychowawcy klas spośród których wybrany jest poczet    

            sztandarowy, opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

 

11. Przewodniczącym komisji jest dyrektor szkoły lub jego zastępca. 

 

12. Komisja podczas posiedzenia uzupełniającego wybiera nowego członka pocztu 

sztandarowego. 

 

13. Decyzja komisji jest ostateczna. 

 

14. Na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor zapoznaje członków rady 

z wnioskiem o odwołanie członka pocztu sztandarowego i z wynikami pracy 

komisji uzupełniającej. 

 

 

 


