Poczet

sztandarowy

w

Szkolnym

Punkcie

Konsultacyjnym

im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP
w Hadze z siedzibą w Brunssum.
1. Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy składający się
z trzech osób wybranych spośród zaproponowanych przez RP uczniów.
Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład rezerwowy.
2. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach
szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.
3. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania
sztandaru na ramieniu.
4. Przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić
go do przodu.
5. Wprowadzanie pocztu sztandarowego następuje po podaniu polecenia:
„Poczet sztandarowy wprowadzić”
a. Uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą.
b. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości.
c. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy
czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku.
d. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić
pod kątem 45° do przodu.
e. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem
do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.
6. „Poczet

sztandarowy

wyprowadzić”

zachowanie

młodzieży

i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do
sali.
7. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod katem 45°.

8. Uroczystości kościelne:
a. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany
i wyprowadzany bez podawania komend.
b. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają.
c. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45%
do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza
i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.
d. W trakcie Mszy Św. członkowie pocztu sztandarowego nie klękają,
nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów.
e. Stoją cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.
f. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji
„Baczność” następuje podczas: podniesienia Hostii, w czasie
Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego
podniesienia

Monstrancji

przy

Wystawieniu

Najświętszego

Sakramentu.
9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.
a. Uczeń-ciemny garnitur, biała koszula i krawat.
b. Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice.
10.

Insygnia pocztu sztandarowego:
a. Biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone
kolorem

białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

b. Białe rękawiczki.
11. Insygnia

pocztu

sztandarowego

przechowywane

są

w

gablocie

znajdującej się w pomieszczeniach Delegacji Polskiej przy Dowództwie
w Brunssum.
12. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu

wyznaczony przez Kierownika SPK Brunssum spośród nauczycieli
szkoły.

