
RADA miejska
w Olsztynie

Uchwała Nr XXXVIII / 443/ 97 
Rady Miejskiej w Olsztynie 
z dnia 1 października 1997r.

w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym 
( Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm. ) oraz §61 Statutu Zespołu Szkól Chemicznych 
i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie Rada Miejska w Olsztynie 
uchwala co następuje :

§1
Nadaje się sztandar Zespołowi Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Olsztynie, zwanego dalej „szkołą”.

§2
Sztandar szkoły składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.

2.1. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie prostokąta o wymiarach 100 x 120cm .
Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte złotą 
frędzlą o długości 5 cm .

2.2. Strona główna płata jest o kolorach białym i czerwonym, umieszczonych obok siebie w 
równoległych pasach o równej szerokości i długości, z tym, że biały znajduje się u góry. 
Pośrodku białego pasa w czerwonym polu tarczy umieszczony jest wizerunek orła 
białego ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w odrębnych przepisach.

2.3. Wzór strony głównej płata sztandaru określa załącznik nr 1.
2.4. Strona odwrotna płata jest w kolorze jasno - złocistym. W środku płata znajduje się 

podobizna patrona szkoły Jędrzeja Śniadeckiego wg. zachowanego portretu.
U góry płata nad portretem jest umieszczony w dwóch wierszach napis „ZESPÓŁ 
SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH”.
U dołu płata pod portretem jest umieszczony w dwóch wierszach napis „ im. Jędrzeja 
Śniadeckiego W OLSZTYNIE”.

2.5. Wzór strony odwrotnej płata sztandaru określa załącznik nr 2.
2.6. Głowicę sztandaru stanowi orzeł biały dwustronny niklowany.
2.7. Wzór głowicy sztandaru określa załącznik nr 3.
2.8. Drzewce sztandaru długości 230 cm jest wykonane z drewna toczonego o średnicy 

4cm w kolorze dębu. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego.
Na górnym końcu drzewca jest umieszczona głowica, na dolnym stożkowe okucie 
z metalu białego.

2.9. Wzór drzewca określa załącznik nr 3.
2.10. Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 16 cm jest umieszczona na 

drzewcu poniżej głowicy po stronie głównej płata. Zawiązana w formie kokardy.
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§3
Sztandar używany jest z okazji oficjalnych uroczystości dotyczących szkoły.

§4
Sztandar przechowywany jest w siedzibie szkoły przy ul. Kołobrzeskiej 29. W przypadku 
likwidacji szkoły sztandar przejmuje Rada Miejska w Olsztynie.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 8 listopada 
1997r.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Bogdan Pierechod


