
SZTANDAR SZKOŁY: 
 
§  1.  
Sztandar Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej składa się z płata, głowicy, drzewca 
i szarfy. 
 
§  2.  
Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100 cm., koloru 
niebieskiego po stronie głównej (awers) i czerwonego po stronie odwrotnej (rewers).  
Przymocowany do drzewca wykonanego z jasnego drewna toczonego, zakończonego głowicą 
w formie srebrnego orła w złotej koronie. 
Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte srebrną taśmą 
i frędzlą srebrną. 
Elementy haftu wykonane techniką haftu wypukłego i płaskiego.  
Zastosowane nici: złote,  srebrne, szare, czerwone, żółte, błękitne, fioletowe, różowe, 
seledynowe.  
 
§  3. 
Na stronie głównej płata (awers), pośrodku, na niebieskim tle znajduje się okrąg, haftowany 
srebrnym szychem, otoczony złotym napisem: Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. 
Powstańców Śląskich. Pośrodku srebrnego okręgu umieszczone są stylizowane litery 
„KCEZ” stanowiące logo szkoły, będące skrótem pełnej nazwy Zespołu i zakończone grotami 
strzałek, tworzące kąt prosty, skierowane w naroża płata. Kolorystyka liter nawiązuje do 
symbolu promocyjnego Katowic – loga Katowic. W dolnym prawym narożu płata 
umieszczony jest herby miasta Katowice. 
 
§  4. 
Na stronie odwrotnej płata (rewers), pośrodku, na czerwonym tle znajduje się wizerunek orła 
białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej z głową zwróconą do drzewca, 
haftowany srebrnym szychem, techniką haftu wypukłego; korona, dziób i szpony orła 
haftowane są złotym szychem.  
 
§  5.  
Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z metalu w kolorze srebra. 
Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego. 
 
§  6.   
Drzewiec sztandaru jest sporządzony z drewna toczonego, dwudzielny, połączony tuleją z 
metalu w kolorze srebra. Na górnym końcu drzewca jest umieszczona głowica, na dolnym - 
stożkowate okucie z metalu białego.  
Na drzewcu mogą być umieszczone gwoździe pamiątkowe. 
 
§  8.  
Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy z 
orłem po głównej stronie płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są 
zakończone frędzlą koloru srebrnego, taką jak płat sztandaru. 
 

  



Wzór stron płatów sztandaru określają załączniki nr 1 i 2. 
 

 

 

 


