UCHWAŁA NR VIII/76/15
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594,
poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 18 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) oraz § 163 ust. 1 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Ryszarda Knosały w Olsztynie, Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nowy sztandar Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie, zwanej dalej
Szkołą.
§ 2. 1. Sztandar Szkoły składa się z płata, drzewca z głowicą i szarfy.
2. Płatem sztandaru jest tkanina o wymiarach 100 cm na 110 cm, wykończona z trzech stron frędzlami
w kolorze złotym.
3. Strona główna płata – awers – jest podzielona poziomo w połowie na białe i czerwone pola. Centralnym
motywem jest wizerunek orła białego wysokości 30 cm na tarczy herbowej czerwonej wysokości 40 cm. Orzeł
haftowany jest srebrnym szychem, a bordiura (rama tarczy) oraz korona, dziób i szpony orła haftowane są
złotym szychem.
4. Strona odwrotna płata – rewers – jest w kolorze bordowym. Centralnie umieszczono symbole edukacji:
otwartą księgę, a nad nią kaganek oświaty – wysokości 50 cm wykonany haftem wypukłym. Nad znakiem
widnieje po okręgu napis „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. RYSZARDA KNOSAŁY”, pod znakiem po prostej - „W OLSZTYNIE”. Wysokość liter 5 cm, haftowane nicią w kolorze złotym. W dolnej części płata
znajduje się cytat Adama Mickiewicza: „…A ze słabością łamać uczmy się za młodu!” z kopią jego
oryginalnego podpisu „Adam Mickiewicz”. W lewym górnym narożniku płata widnieje data „1945” (rok
powstania szkoły), w prawym „2015” (jubileusz istnienia szkoły i ufundowania sztandaru). Litery wysokości 5
cm haftowane nicią w kolorze złotym.
5. Drzewce sztandaru wykonane jest z drewna toczonego o średnicy 4 cm i długości 230 cm, dwudzielne,
połączone tuleją z białego metalu. Na górnym końcu znajduje się głowica wykonana z białego metalu w formie
metalowej figurki orła w koronie na podstawie w kolorze złotym, na dolnym - stożkowe metalowe okucie.
6. Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 10 cm jest zawiązana w kokardę
i umieszczona na tulei głowicy po stronie głównej płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata
i są zakończone frędzlami w kolorze złotym.
§ 3. Wzór awersu i rewersu sztandaru określa załącznik do uchwały.
§ 4. Sztandar używany jest przy okazji ważnych uroczystości szkolnych.
§ 5 Dotychczasowy i nowy sztandar przechowywany jest w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Ryszarda Knosały w Olsztynie przy ul. Moniuszki 10.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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