
 

ZWYCZAJNIK  
KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów  

im. św. Stanisława Kostki 

 

1. Zasady ogólne  

Każda społeczność, również szkolna posiada swoje zwyczaje i normy zachowań.  

Wśród nich istnieją te bardzo formalne – statuty i regulaminy szkół oraz te, które wynikają  

z tradycji i zasad charakterystycznych dla danej społeczności. KOSTKA jest szkołą katolicką, 

prowadzoną przez Towarzystwo Jezusowe w duchu tradycji chrześcijańskiej i pedagogiki 

towarzyszenia. Dlatego każdy, kto decyduje się być uczniem KOSTKI zobowiązuje się  

do przestrzegania zwyczajów w niej przyjętych. Bardzo ważny dla nas jest wzajemny 

szacunek, kształtowanie postawy zrozumienia i poszanowania zasad wynikających z tradycji 

chrześcijańskiej umiejętność współistnienia w grupie i bycia dla innych. 

 

2. Strój i wygląd 

W KOSTCE obowiązują określone zasady dotyczące wyglądu uczniów.  

Strój codzienny – noszony na co dzień oraz galowy – obowiązujący podczas uroczystości 

szkolnych, oficjalnych wyjść oraz dni wyznaczonych przez Dyrektora szkoły. 

 

2.1.Strój codzienny 

T-shirt lub koszulka polo z logo szkoły, bluza z logo szkoły. Pod bluzą obowiązuje t-shirt lub 

polo z logo szkoły. Nie ma obowiązku noszenia bluzy. Dziewczęta – spodnie długie  

lub spódnice do kolan, chłopcy – długie spodnie lub krótkie spodnie do kolan. Obuwie 

zamienne na płaskim obcasie. 

 

2.2.Strój galowy 

DZIEWCZĘTA – biała bluzka zakrywająca ramiona, czarna lub granatowa spódnica do kolan 

lub dłuższa, apaszka z logo KOSTKI (buty mogą być na obcasie).  

CHŁOPCY – biała koszula, krawat z logo KOSTKI, czarne lub granatowe spodnie, 

marynarka, buty eleganckie. 

   

2.3.Strój na zajęcia z wychowania fizycznego  

Biały podkoszulek, ciemne spodenki lub spodnie sportowe, obuwie sportowe.  

 

2.4.Ogólny wygląd ucznia 

a. DZIEWCZĘTA – dopuszczalny makijaż - delikatny, transparentny. Manicure – 

transparentny, w jasnych kolorach (beż, biały, jasny róż). Zakaz tatuaży  

w widocznych miejscach, zakaz piercingu, noszenia tunelów w uszach. Dopuszczalne 

kolczyki jedynie w uszach i dyskretna biżuteria. 

b. CHŁOPCY – zakaz farbowania włosów, noszenia kolczyków. 

c. Dotyczy wszystkich uczniów: Włosy w naturalnych kolorach. Niedopuszczalne jest noszenie 

fryzur, ubiorów, emblematów, symboli, naszywek, biżuterii, podobizn czy innych elementów 

świadczących o przynależności do jakiejś subkultury lub związku z grupami czy osobami 

wyznającymi wartości sprzeczne z chrześcijańskimi. 



 

 

 

3. Podstawowe zwyczaje i normy zachowań 

3.1.Okazujemy szacunek każdej osobie w naszej szkole poprzez swój sposób zachowania,  

styl wypowiedzi, słownictwo i wygląd. 

3.2.Szanujemy symbole religijne, państwowe, szkolne. 

3.3.Dbamy o mienie całej społeczności szkolnej. 

3.4.Podczas uroczystości religijnych, nabożeństw, modlitwy przyjmujemy odpowiednią postawę. 

3.5.Przestrzegamy zasad dobrego wychowania. Niedopuszczalne jest wyrażanie i okazywanie 

uczuć w sposób krępujący innych. 

3.6.Niedopuszczalne jest publiczne prezentowanie muzyki antyreligijnej. 

 

4. Egzekwowanie i interpretacja 

Egzekwowanie Zwyczajnika należy do całego Grona Pedagogicznego oraz Pracowników 

Administracji i Obsługi, mających służbowy kontakt z uczniami. 

Prawo do interpretacji Zwyczajnika i rozstrzygania spraw spornych posiada Dyrekcja szkoły. 

 


