
RADA MIASTA OLSZTYN 
Plac Jana Pawła II 1

UCHWAŁA Nr LIX/888/02 
Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 27 lutego 2002 roku

w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Nr 4 w Olsztynie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm. ) oraz § 30 Statutu Gimnazjum Nr 4 w Olsztynie 
Rada Miasta Olsztyn u c h w a 1 a, co następuje:

§1
Nadaje się sztandar Gimnazjum Nr 4 w Olsztynie, zwanemu dalej „ szkołą

§2
1. Sztandar szkoły składa się z płata, głowicy i drzewca.
2. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 x 100 cm. Boki 

sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte srebrnymi frędzlami 
o długości 7 cm.

3. Strona główna płata jest w kolorze czerwonym ze złotym obramowaniem. Motywem 
centralnym płata jest wyszyty srebrną nicią wizerunek orła białego ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej w odrębnych przepisach.

4. Wzór strony głównej płata sztandaru określa załącznik nr 1.
5. Strona odwrotna płata jest w kolorze srebmoszarym. W części centralnej płata znajduje się 

w zarysie medalionu wizerunek profilu patrona szkoły Marii Skłodowskiej - Curie. Nad 
podobizną patrona umieszczony jest po łukach napis „ GIMNAZJUM NR 4 w OLSZTYNIE ”. 
W dolnej części płata znajduje się w linii prostej napis „ im. Marii Skłodowskiej - Curie ”. 
Wizerunek patrona szkoły oraz napisy wyszyte zostały granatową nicią.

6. Wzór strony odwrotnej płata sztandaru określa załącznik nr 2.
7. Głowicę sztandaru stanowi niklowany orzeł biały dwustronny w złotej koronie. Wysokość 

głowicy sztandaru wynosi 14 cm.
8. Drzewce sztandaru długości 270 cm jest wykonane z drewna toczonego o średnicy 35 mm 

w kolorze brązowym. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu. Na górnym 
końcu drzewca jest umieszczona głowica.

9. Wzór głowicy i drzewca sztandaru określa załącznik nr 3.

§3
Sztandar używany jest z okazji oficjalnych uroczystości dotyczących szkoły.

§4
Sztandar przechowywany jest w siedzibie szkoły przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 56. 
W przypadku likwidacji szkoły sztandar przejmuje Rada Miasta Olsztyn.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2002r.

Przewodniczący Rady

Bog3î Pierechi









Załącznik nr 3
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