RADA MIEJSKA
w Olsztynie

UCHWAŁA Nr XL/467/97
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 1997 roku

w sprawie nadania sztandaru VI Liceum Ogólnokształcącemu im. G.Narutowicza
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 § 24 ust.2 Statutu
VI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie Rada Miejska w Olsztynie uchwala,
co następuje:
§ 1
Nadaje się sztandar VI Liceum Ogólnokształcącemu im. Gabriela Narutowicza
w Olsztynie, zwanemu dalej „ szkołą ”,
§2

1. Sztandar szkoły składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.
2. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie prostokąta o wymiarach 100 x 120 cm .
Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte złotymi
frędzlami o długości 5 cm .
3. Strona główna płata jest w 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 odr ębnych przepisach.
4. Wzór strony głównej płata sztandaru określa załącznik nr 1.
5. Strona odwrotna płata jest w kolorze jasnozłocistym. W środku płata znajduje się
w wieńcu z liści laurowych podobizna patrona szkoły Prezydenta Gabriela
Narutowicza. Wokół podobizny patrona umieszczony jest napis „ VI LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLSZTYNIE IM. GABRIELA NARUTOWICZA
W lewym dolnym rogu płata znajduje się data urodzin patrona - 1865, w prawym
dolnym rogu płata data śmierci patrona - 1922.
6. Wzór strony odwrotnej płata sztandaru określa załącznik nr 2.
7. Głowicę sztandaru stanowi orzeł biały dwustronny niklowany.
8. Wzór głowicy sztandaru określa załącznik nr 3.
9. Drzewce sztandaru długości 230 cm jest wykonane z drewna toczonego o średnicy
4 cm w kolorze dębu. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z białego metalu.
Na górnym końcu drzewca jest umieszczona głowica, na dolnym stożkowe okucie
z białego metalu.
10. Wzór drzewca okr eśla załącznik nr 3.
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11. Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 16 cm, długości 100 cm,
zakończona złotymi frędzlami długości 5 cm jest umieszczona na drzewcu poniżej
głowicy po stronie głównej płata. Szarfa związana jest w formie kokardy.
§3

Sztandar używany jest z okazji oficjalnych uroczystości dotyczących szkoły.
§4

Sztandar przechowywany jest w siedzibie szkoły przy ul. Pstrowskiego 5. W przypadku
likwidacji szkoły sztandar przejmuje Rada Miejska w Olsztynie.
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 17 marca
1998 r.
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