Zespół Szkół Jezuitów
im. św. Stanisława Kostki
w Gdyni

ZWYCZAJNIK
1. Zasady ogó́ne
Każda społecznooł́ć rówoicż snkoołnoá połsiada śwołec ńwycznaec i oołryyc nazooł́wań Ẃrod oizo istoicę tc bardnoł fołryanoć
skoołdycfkooł́waoc - statutyc i rcgunayioyc snkooé Záwsnc ecdoako połnołstaec pćwoa sfcra życziá ołkorćnołoa ńwycznaeayi
́wycrastaęzycyi n tradyczei i nasad́ kotorc kosntaetuę życzic koażdce grupyć Zcspoe Snkooe Jcnuitów toł snkoołea koatołnizkoá proł́wadnołoa
prncn Toł́warnycst́woł Jcnusoł́wc ́w duzou tradyczei zornćzieanskoice i pcdagołgii igoazeanskoicé Dnatcgoł koażdyć kotoł ́wzoołdni doł
oasnce ́wsponoołtyć nołboł́wįnuec sie doł prncstrncgaoia ńwycznaeów ́w oice prnyceetyczó Ważoicesna ecdoako ołd stołsoł́waoia nitcryc
práwa ecst uyiceetooł́c ́wspoeistoicoia ́w grupić ołkoanyćwaoia sołbic snazuokoú kosntaetoł́waoic połstáwyc nrołnuyicoia
i połsnaooł́waoia nasad́ paouęzyczo ́w daoce grupić

2. Stró́ i wyǵad
2́1́ W snkoołnc ołboł́wįnuę ołkorćnołoc nasadyc dołtyczn̨zc ́wycgn̨du uznoióẃ Połdstáw̨ tyczo nasad ecst kosntaetoł́waoic
uyiceetooł́zi ubicraoia sie ́w społsob stołsoł́woyc doł ołkoołniznooł́zi i syctuazeí Dołpusnzna sie ́wicnc cncycotów śwołbołdyc
́wycgn̨dú anc náwsnc oancżyc koicroł́wac sie ́wycznuzicy syctuazeí połznuzicy cstctyckoí kountur̨ ołsołbist̨ ołran rołn̨ społecznǫ́
Połdznas urołznycstoł́zi snkoołnoyczó ́wycnoaznołoyczo „doi yuoduroł́wyczo” ołran ́w trakozic ołfzeanoyczo ́wycéc ołboł́wįnuec ́wsnycstkoizo
stroe ganoł́wyć W doi oołryanoce prazyc snkoołnoce ołboł́wįnuec stoe zołdnicooyć
2́2́ Stró́ gáowy uznoiów
a) Snkoołea Połdstáwoł́wa

•

Dnićwznetaa nicnołoyc śwctcr n cybncyatcý biaea koołsnuná funaŕ spodoiza ́w koraté znaroc butyc ́winyctoł́wc oa oiskoiy
ołbzasić

•

Coeołpzyca nicnołoa koayincnkoa n cybncyatcý biaea koołsnuna n koráwatcy snkoołnoycý społdoic znaroc ́winyctoł́wć znaroc
butyc ́winyctoł́wć

b) Giyoaneuy

•

Dnićwznetaa nicnołoyc śwctcr n cybncyatcý biaea bnunkoa koołsnunoł́wá funaŕ spodoiza ́w koraté znaroc butyc ́winyctoł́wc
oa oiskoiy ołbzasić

•

Coeołpzyca nicnołoyc śwctcr n cybncyatcý biaea koołsnuna n koráwatcy snkoołnoycý społdoic znaroc ́winyctoł́wć znaroc
butyc ́winyctoł́wć

z) Lizcuy

•

Dnićwznetaa nicnołoa (snkoołnoa) yarycoarkoa n cybncyatcý biaea bnunkoa koołsnunoł́wá funaŕ spodoiza ́w koraté znaroc
butyc ́winyctoł́wc oa oiskoiy ołbzasić

•

Coeołpzyca nicnołoa (snkoołnoa) yarycoarkoa n cybncyatcý biaea koołsnuná snkoołnoyc koráwat́ społdoic znaroc ́winyctoł́wć
znaroc butyc ́winyctoł́wć

Marycoarcko oic ́wołnooł ndceyoł́wac połdznas ołfzeanoce znézi urołznycstoł́zi snkoołnoyczo i połnasnkoołnoyczó
2́3́ Stró́ codzienny
a) Cołdnicooyc stroe uznoiów Snkoołeyc Połdstáwoł́wce skoeada sie n koołsnunkoi połnoł (korotkoi nub deugi rekoáw)́ rołnpioaoce bnunyc n
cybncyatcy snkoołeyc - ngołdoic n ołboł́wįnuęzycy yołdcncý
b) Encycotcy strołeu zołdnicoocgoł giyoaneanistyc ecst snkoołnoa koołsnunkoa połnoł anboł nic- nołoyc śwctcr nub koayincnkoa n
cybncyatcy - ngołdoic n ołboł́wįnuęzycy yołdcncý bnuna „Eduzatcd byc Jcsuits"́
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z) Cołdnicooyc stroe nizcanistyc poł́wioico bycc dołstołsoł́waoyc doł zoarakotcru yicesza ́w kotorycy uznoioł́wic sie noaeduę́ rołdnaeu
prazyc eakǫ ́wyckoołouę ołran ́weázíwce rołni społecznocé
d) Cołdnicooyc stroe uznoioł́wskoi giyoaneanistyc i nizcanistyc poł́wioico bycc náwsnc szonudoyć
c) Wsnycstkoizo uznoiów ołboł́wįnuec oołsncoic idcotycfkoatołrów prncn zaeyc dnicń

2́4́ Ogó́ny wyǵad uczniaa
a) Dnićwznetaa dołpusnznanoyc yakoieaż - dcnikoatoyc i stołsoł́woyc doł syctuazei; butyc bcn ́wycsołkoizo ołbzasów; ́weołsyc - bcn
koołotroł́wcrsyceoyczo frycnuŕ rayiołoa poł́wiooyc bycc nakoryctc; spodoiza - oic yołżc bycc prncsadoic korotkoa (oołry̨ ecst spodoiza
doł koołnao); korotkoic społdcokoi oic yołg̨ staooł́wic cncycotu strołeu snkoołnocgoł́
b) Coeołpzyca deugic społdoic ́w społkoołeoyczo koołnołrazó frycnuryc oic yołg̨ bycc proł́wołkoazyceoc b̨dd koołotroł́wcrsyceoć
z) Nicdołpusnznanoc ecst oołsncoic ubiołróẃ frycnuŕ biżutcrií oasnyćwckó oadrukoóẃ sycybołní połdołbino znyc iooyczo cncycotów
ńwįnaoyczo n grupayi i nuddyi prołpaguęzycyi połstáwyc sprncznoc n idcaeayi kounturyc zornćzieanskoicé
d) Dołpusnznanoyc yakoieaż tycnkooł ́w giyoaneuy i nizcuý

3. Podstawowe zwyczáe i normy zachowan
3́1́ Połdznas ́wsncnkoizo ołfzeanoyczo urołznycstoł́zi snkoołnoyczó Msnyc ́́ẃ́ oabołżcnst́ẃ yołdnit́wyc zołdnicooce uznoioł́wic
nazooł́wuę sie gołdoic i ołdpoł́wicdoioł doł syctuazeí Uznoioł́wic naeyuę ́wycnoaznołoc yicesza prnyc śwołece kon sic rancy n
́wyczooł́wáwz̨ nub oauznyczicncý n kotorycy yaę nckozeć
3́2́ Uznoioł́wic oasnce snkoołeyc oic yaoifcstuę prnycoancżooł́zi doł subkountur yeołdnicżoł́wyczo oł zoarakotcrnc aotycspołecznoycý
aotyczornćzieanskoiý aotycpanst́woł́wycy znyc dcstrukozyceoycý
3́3́ Nicdołpusnznanoc ecsta pubniznoc prcncotoł́waoic yunyckoi aotycrcnigieoce ołran ołddniaeuęzce dcstrukozyceoic oa uyycse i
duzooł́woł́c seuzoaznyc; graoic ́w gryc (rówoicż koołyputcroł́wc) ołbranuęzc prncyołź sckoś oarkoołtyckoí ołkountycný
3́4́ W znasic nckozei ołran iooyczo ołfzeanoyczo ́wycdarncn snkoołnoyczo oicdołpusnznanoc ecst ecdncoić pizić żuzic guyyć
połsiadaoic ́węznołoyczo tcncfołoów koołyorkooł́wyczo i ioocgoł sprnetu cnckotrołoiznocgoł́
3́5́ Prncstrncgayyc nasad dołbrcgoł ́wyczooł́waoiá oicdołpusnznanoc s̨ ́wiez nazooł́waoia oicprnycńwołitc ołran dcyołostroł́waoic
śwołizo uznuc ́w społsob korepuęzyc iooyczó
3́6́ Okoanuecyyc snazuocko koażdce ołsołbic ́w oasnce snkoołnoce ́wsponoołzić narówooł rówićoikooły eako i ́wsnycstkoiy prazoł́woikooły
ołran goł́ziołý Snazuocko ́wołbcz iooyczo ́wycrażayyc prncn ́weázíw̨ połstáwé ołdpoł́wicdoic seoł́woizt́woł i stycn ́wycpoł́wicdní
3́7́ Uznoioł́wic ZSJ ołkoanuę snazuocko sycybołnoły rcnigieoycý panst́woł́wycý snkoołnoycý
3́8́ Zadoycy ołsołboły społna snkoołeyć n ́wycętkoicy ołpickouoów ołdproł́wadnaęzyczo nub ołdbicraęzyczo dniczi nc ́́wictnizyc
snkoołnocé oic ́wołnooł prncbyćwac ́w znézi nckozyceoce budycokou; ́wsnycszyc ołd́wicdnaęzyć nc ́wngnedów bcnpiczncnst́wá ołznckouę
́w znézi adyioistrazyceocé

4. Egzekwowanie i interpretaća
4́1́ Egnckówoł́waoic „Źwycznaeoikoa" oancżyc doł oauznyczicní ́wyczooł́wáwzóẃ a takożc iooyczo prazoł́woikoów snkooé yaęzyczo
seużboł́wyc koołotakot n uznoiayí
4́2́ Práwoł doł iotcrprctazei „Źwycznaeoikoa" ołran rołnstrnycgaoia spráw społroyczo połsiadaę Dycrckotołrnyc snkooé
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