PLANOWANE USZCZEGÓŁOWIENIA REGULAMINU DYSCYPLINARNEGO UCZNIÓW COLLEGIUM GOSTYNIANUM
I

PREZENCJA - CHŁOPCY:
1. Uczniów-chłopców obowiązuje normalnie włożona (czyli noszona do spodni, a nie
wypuszczona na wierzch), koszula jednobarwna lub z drobnym, dyskretnym
deseniem, noszona z dobranym krawatem lub muszką.
Dotychczasowe uchybienia:
a) koszula byle jaka z byle jakim krawatem lub bez krawata (często koszula nie pasująca do
krawata – np. koszula „polo” z krawatem!);
b) koszula wypuszczona na spodnie (bardzo często po zwróceniu uwagi i doraźnym
poprawieniu stroju, uczeń po odejściu nauczyciela świadomie wyciągał koszulę na
wierzch).

2. Spodnie na codzienne zajęcia – normalne „prasowane w kant” lub „dżinsy”, zawsze
spokojne kolorystycznie (a więc nie żółte, czerwone itp.), noszone z paskiem;
Dotychczasowe uchybienia
a) Spodnie poprzecierana i dziurawe (zgodnie z obecną modą) – absolutnie niedopuszczalne;
b) spodnie noszone bez paska (wyglądają niechlujnie i infantylnie – przedszkolaki tak
chodzą!);

3. Strój wierzchni chłopców (wg uznania – chłopcy mogą być na zajęciach w samych
koszulach – j.w.), zawsze w spokojnej i poważnej kolorystyce (granatowy, zgaszona
zieleń, brąz, popielaty itp.): marynarka, kamizelka, bluza typu np. „olimpijka”,
sweter rozpinany – pasujący do koszuli z krawatem itp.
Dotychczasowe uchybienia:
a) różnego rodzaju „wdzianka” często kolorowe, bluzy od dresów, bluzy z kapturami itp.
b) bluzy z nadrukami i napisami (niezależnie od treści i stylu).

4. Strój na uroczystości szkolne i święta - garnitur ciemny (raczej nie czarny) z białą
koszulą i dobranym krawatem.
Dotychczasowe uchybienia:
a) zdarzało się, że na uroczystość inauguracji lub zakończenia roku uczeń przyszedł
w t-schirt’cie lub jakiejś bluzie dresowej.

5. Pozostałe ustalenia odnośnie ubioru:
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a) Wycofujemy zgodę na noszenie koszul z krótkim rękawem bez krawata (jest to
zgodne z kanonem, ale w minionym roku spowodowało wielki bałagan –
ostatecznie żołnierze amerykańscy noszą krawaty do koszul z krótkim rękawem).
b) Uczniowie muszą przychodzić do szkoły właściwie ubrani - pod żadnym pozorem
nie będziemy tolerować przebierania się lub ubierania się (np. wkładania koszul)
w szkole lub przed szkołą.
c) Obuwie noszone do szkoły nie może być na podeszwach z głęboko ciętym
protektorem (za wyjątkiem obuwia noszonego do munduru przez uczestników
HKK). Absolutnie niedopuszczalne są tzw. „glany”! Nie należy nosić wysoko
sznurowanych butów ani adidasów do garnituru (co się niektórym zdarzało).
6. Pozostałe ustalenia odnośnie prezencji chłopców:
a) Uczeń powinien być starannie ostrzyżony – niedopuszczalna jest zbyt bujna
fryzura, a zwłaszcza „dziewczęce” długie włosy np. do ramion, podobnie „kucyki”,
„końskie ogony”, „irokezy” itp.
b) Starsi uczniowie muszą być ogoleni – wycofujemy tolerowanie u uczniów
„młodzieńczego” zarostu a nawet „męskiej” już brody i wąsów – na te ozdoby
przyjdzie czas w dorosłym już życiu. Uczeń młodzieżowej szkoły, nawet już
pełnoletni, musi zachowywać normy tej właśnie szkoły.
7. Absolutnie niedopuszczalne są wszelkiego rodzaju tatuaże (w tym również czasowe,
zmywalne, naklejane), a także farbowanie włosów – zwłaszcza w kolorach
nienaturalnych (czerwony, niebieski, fioletowy, kompozycje kolorowe).
a) Podobnie niedopuszczalne są u chłopców kolczyki, niezależnie od ich
umiejscowienia.
b) Wycofujemy zgodę na różnego rodzaju saszetki przy paskach, bransoletki, broszki,
łańcuchy noszone na szyi (nie dotyczy łańcuszków z medalikiem) lub przy pasie
itp.
II PREZENCJA – DZIEWCZĘTA
Uwaga:
dość dowolna prezencja dziewcząt w minionych latach niemal zupełnie
zatarła minioną dobrą jakość prezencji chłopców w naszej Szkole z dekady lat
dziewięćdziesiątych – z czasu, gdy była to szkoła męska.
1. Bluzka lub koszula – w spokojnej, jednolitej kolorystyce lub z dyskretnym deseniem,
z kołnierzykiem noszona z krawatem (damskim krawatem – nazywanym niekiedy
„krawatnikiem”), apaszką, aksamitką itp.
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2. W czasie uroczystości obowiązuje dziewczęta poważny, odświętny strój: ciemna
spódnica, biała bluzka (noszona j.w.: z apaszką, krawatem itp.), ewentualnie
z żakietem, kamizelką itp.
3. Niezależnie od współczesnej mody niedopuszczalne w szkole są spódniczki mini,
podarte (poprzecierane) spodnie, leginsy, pretensjonalne spódnice maxi, bluzki bez
kołnierzyków, zbyt duże dekolty,
różnorodne „wdzianka” (np. luźne dzianiny,
obwisłe swetry itp.), a także stroje w jaskrawych kolorach.
4. Dla dziewcząt dozwolone są pojedyncze drobne kolczyki w dolnej części małżowiny
usznej – niedopuszczalne jest noszsenia po dwa lub nawet po kilka kolczyków w uchu,
a także nie jest dozwolony piercing (ozdoby na nosie, policzkach, wargach, języku,
brwiach itp.).
5. Zalecany jest brak makijażu, ewentualnie makijaż bardzo dyskretny; to samo dotyczy
lakierów do paznokci i tipsów; zdecydowanie niedozwolone są kolory jaskrawe lub
ciemne.
6. Podobne zalecenie dotyczy bransoletek i pierścionków:
z pojedyncze, dyskretne pierścionek lub bransoletka.

albo bez tych ozdób, albo

7. Podobnie jak u chłopców nie jest dopuszczalny jakikolwiek tatuaż, w tym również
czasowy, zmywalny, naklejany.
8. Nie jest akceptowane farbowanie włosów na nienaturalne kolory – np. czerwony,
niebieski, fioletowy, kompozycje kolorowe itp.
III POZOSTAŁE USTALENIA – DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT
1. Przypominam, że niedopuszczalne są wszelkie symbole postaw lub ruchów
antypolskich (w tym komunistycznych) lub antychrześcijańskich, ale również
szowinistycznych.
2. Na terenie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00 wszelkie telefony i smartfony
muszą być wyłączone i schowane. Rodzice mogą prosić kancelarię Szkoły lub panią
pedagog o kontakt z dzieckiem (tel. kancelarii 81-444-0-555, p. pedagog 508-184337).
3. Nie można pozostawiać w szkole żadnych rzeczy poza osobistą szafką ucznia. Rzeczy
(w tym kurtki, szaliki itp.) będą po lekcjach chowane przez p. woźną, a nieodebrane
w ciągu 3 dni – będą za pośrednictwem Caritasu lub PCK przekazywane dla biednych.
4. Uczniów obowiązuje praca przez min. 4 godz. zegarowe dziennie – odpowiada to
6 godzinom lekcyjnym. Dzień pracy ucznia obejmuje ponadto 1 godzinę przeznaczoną
na przerwy, z tym, że pojedyncza przerwa nie powinna być dłuższa niż 15 minut.
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5. Zajęcia szkolne rozpoczynają się o godz. 8.00 lub 9.00, wyjątkowo o godz. 10.00 –
uczniów obowiązuje przyjście do szkoły przynajmniej na 10 minut przed
rozpoczęciem zajęć, tak by się do nich przygotować.
a) na zajęcia prowadzone tradycyjnie (lektoraty, seminaria, repetytoria, ćwiczenia)
uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczani;
b) na pierwsze zajęcia konsultacyjne (z reguły od godz. 9.00) uczniowie spóźnieni
będą wpuszczani dopiero po 30 minutach – od g. 9.30.
6. Poza zakazem spożywania alkoholu w czasie zajęć szkolnych, w tym również
wycieczek, obozów itp. nie wolno również spożywać napojów energetycznych (w r.
szk. 2017/18 doszło na wycieczce do poważnego zatrucia tzw. „energetykami”).
7. W
Szkole
zdarzają
się
przypadki
niszczenia
lokalu
lub
mienia
(brudzenienie ścian obuwiem przez siedzenie na parapecie, wykonywanie rysunków
lub napisów, często nieprzyzwoitych, zarówno na ścianach jak i w podręcznikach lub
nawet zeszytach kolegów. Wszyscy ponosimy tego konsekwencje: musimy albo
pokryć koszty remontu i malowania pomieszczeń, albo przebywać w pomieszczeniach
zniszczonych lub korzystać z zapaskudzonych książek i zeszytów. By przezwyciężyć
ten problem uczniowie muszą solidarnie przeciwstawić się wandalom – chociażby
przez natychmiastowe zgłaszanie przełożonym faktów niszczenia.
8. Kolejnym problemem stał się fatalny, wulgarny język uczniów (nawet niektórych
dziewcząt). Uczeń, który pozwoli sobie na użycie wulgaryzmów będzie natychmiast
zawieszany, a więc usuwany ze szkoły do końca danego dnia – oczywiście
z natychmiastowym powiadomieniem rodziców. W przypadku powtarzających się
tego typu uchybień będziemy zmuszeni do wypowiedzenia rodzicom umowy
o edukacje dziecka i usunięcia ucznia ze Szkoły.

UWAGI KOŃCOWE
Powyższe uszczegółowienia regulaminu uczniowskiego są doraźnym zasygnalizowaniem
rodzicom i uczniom zmian planowanych do wdrożenia od początku roku szkolnego 2018/19.
Unormowania powyższe mogą być zmienione lub poszerzone przez Radę Pedagogiczną i po
ich formalnym zaakceptowaniu staną się aneksem do Statutów Szkół Collegium
Gostynianum.
Lublin, 25 sierpnia 2018 r.
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