Zestawienie elementów mundurka szkolnego w CHSP i ALO
im. Króla Dawida:
1. Strój oficjalny / codzienny
Szkoła Podstawowa
Chłopcy

Dziewczynki

Liceum
Chłopcy

Dziewczyny

granatowe spodnie

granatowa spódniczka

czarne spodnie

czarna spódniczka

niebieska koszulka polo
z logo (haft) szkoły

niebieska koszulka
polo z logo (haft)
szkoły
granatowy sweter
z logo (haft) szkoły
biały T-shirt z logo
(haft) szkoły (WF)
granatowe lub czarne
spodenki nie krótsze
niż do kolan lub
spodnie dresowe,
legginsy ( WF)

Koszula
jasnoniebieska z logo
( haft)
granatowy sweter
z logo (haft) szkoły
biały T-shirt z logo
(haft) szkoły (WF)
granatowe lub czarne
spodenki lub spodnie
dresowe
(WF)

Koszula
jasnoniebieska z logo
( haft)
granatowy sweter
z logo (haft) szkoły
biały T-shirt z logo
(haft) szkoły (WF)
granatowe lub czarne
spodenki nie krótsze
niż do kolan lub
spodnie dresowe,
legginsy ( WF)

granatowy sweter
z logo (haft) szkoły
biały T-shirt z logo
(haft) szkoły (WF)
granatowe lub czarne
spodenki lub spodnie
dresowe
(WF)

2. Dopuszczalne niżej opisane modyfikacje – tylko w stroju codziennym, czyli w dni,
w które nie jest wymagany strój oficjalny
Szkoła Podstawowa
Chłopcy

Dziewczynki

Granatowe lub czarne
spodnie (mogą być
jeansy), w lecie –
granatowe bermudy)

Granatowe lub czarne
spodnie (mogą być
jeansy) w lecie –
granatowe bermudy

Granatowe bluzy dla
klas 1-6 SP bez kaptura.
Dla klas 7-8 SP z
kapturem. Każda bluza
z logo ( haft) szkoły.

Granatowe bluzy dla
klas 1-6 SP bez
kaptura. Dla klas 7-8
SP z kapturem. Każda
bluza z logo ( haft)
szkoły.

Liceum
Chłopcy

Dziewczyny

„zwykłe” czarne lub
ciemnogranatowe
spodnie (mogą być
jeansy),
w lecie – granatowe
bermudy
Granatowa bluza z
kapturem z logo (
haft) szkoły

„zwykłe” czarne lub
ciemnogranatowe
spodnie (mogą być
jeansy),
w lecie granatowe
bermudy
Granatowa bluza z
kapturem z logo (
haft) szkoły

niebieska koszulka
polo z logo (haft)
szkoły

niebieska koszulka
polo z logo (haft)
szkoły

1. Sklep w Anglii: https://direct.asda.com/george/school-uniform/D10,default,sc.html
Korzystając ze sklepu z Anglii maja Państwo do dyspozycji znacznie tańszy towar niż w sklepie „Mark
Mundurki” w Polsce, jednak wykonanie haftu z logotypem na elementach mundurka należy wykonać we
własnym zakresie. W przypadku wykonania haftu we własnym zakresie należy skorzystać ze strony
www.dawid.edu.pl i pobrać w zakładce Mundurki wzór logotypu i wytyczne.
Można skorzystać ze współpracującej z naszą szkołą hafciarni http://haftoria.eu/, dysponuje ona
matrycami i wytycznymi, co do standardu wykonania haftu. W tej opcji nie muszą Państwo brać plików
ze strony wystarczy powiedzieć, że są Państwo z naszej szkoły. Zachęcamy do zebrania z innymi
rodzicami większej ilości mundurków, wówczas cena jednostkowa będzie niższa.
Oto linki do poszczególnych części stroju dla szkoły podstawowej:
Koszulka polo – dla chłopców i dziewczynek oddzielne kategorie (kolor LIGHT BLUE)
https://global.george.com/george/boys-school-polo-shirts/school-2-pack-teflon-stain-release-polo-shirtslight-blue/G001640117,default,pd.html#choice:colour
https://direct.asda.com/george/girls-school-polo-shirts/girls-school-2-pack-scallop-polo-shirtsblue/GEM3878,default,pd.html?cgid=D10M2G1C2
Sweter dla chłopców i dziewczynek ta sama kategoria (kolor NAVY) – można zakupic dwupak
https://global.george.com/george/boys/school-uniform/school-v-neckjumper/G001659356,default,pd.html#choice:colour
Spódniczka (kolor NAVY) – można zakupić dwupak
https://global.george.com/george/girls-school-skirts/girls-navy-pleated-schoolskirt/GEM12678,default,pd.html
Spodnie chłopięce (kolor NAVY) – to jest dwupak
https://direct.asda.com/george/school/trousers/boys-navy-half-elastic-school-trousers-2pack/GEM663989,default,pd.html?cgid=D10M1G1C16
lub zbliżony fason („na kant”) – na co dzień dopuszczalne są jeansy granatowe lub czarne.
Bluzy dla uczniów klas 1-6 SP włącznie - https://direct.asda.com/george/school/jumperssweatshirts/navy-school-sweatshirt-2-pack/GEM663871,default,pd.html?cgid=D10M1G1C14
Bluzy z kapturem dla młodzieży klas 7-8 SP – https://direct.asda.com/george/school/sportsswimwear/navy-zip-through-school-hoodie/GEM704084,default,pd.html?cgid=D10M2G1C11

2.

Sklep „Mark Mundurki” http://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy

hasło: dawid
Ze względu na to, że rozmiary ubrań są w większości zaczerpnięte z rozmiarówki brytyjskiej, zachęcamy do
korzystania z tabel z opisami dokładnych wymiarów w centymetrach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt
telefoniczny ze sprzedawcą: 502 50 43 46.

Elementy stroju dla Liceum:
Zakupione stroje wymagają wykonania haftu we własnym zakresie. W związku z tym należy skorzystać
ze strony www.dawid.edu.pl i pobrać w zakładce Mundurki wzór logotypu i wytyczne.
Można skorzystać ze współpracującej z naszą szkołą hafciarni http://haftoria.eu/, dysponuje ona
matrycami i wytycznymi, co do standardu wykonania haftu. W tej opcji nie muszą Państwo brać plików
ze strony wystarczy powiedzieć, że są Państwo z naszej szkoły. Zachęcamy do zebrania z innymi
rodzicami większej ilości mundurków, wówczas cena jednostkowa będzie niższa.
Koszulka polo – do codziennego użytku (wymiarówka dla dorosłych):
Dziewczyny: https://www.openwear.pl/damskie-polo-people-210-sols-11310,p-58989.html
kolor sky blue
Chłopcy: https://www.openwear.pl/polo-spring-ii-sols-11362,p-59875.html kolor sky blue
Dla mniejszych rozmiarów można korzystać z koszulek polo ze sklepu ASDA z Anglii lub ze sklepu
„Mark Mundurki” http://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy hasło: dawid.

Koszule na oficjalne wydarzenia:
Dziewczyny: https://www.openwear.pl/contrast-premium-oxford-shirt-kustom-kit-kk789,p-45381.html –
kolor light blue-navy
Chłopcy: https://www.openwear.pl/meska-koszulka-z-dlugim-rekawem-contrast-premium-oxfordkustom-kit-kk189,p-43798.html – kolor light blue-navy
lub we własnym zakresie podobne do zaproponowanych.
Bluzy z kapturem:
Bluza unisex dla chłopaków i dziewczyn: https://www.openwear.pl/zip-through-hooded-sweat-jacketstarworld-sw250,p-84204.html – kolor deep navy
Swetry do oficjalnego i codziennego użycia:
Chłopcy: https://www.openwear.pl/mens-v-neck-sweater-galaxy-sols-90000,p-58202.html kolor navy
Dziewczyny: https://www.openwear.pl/womens-v-neck-sweater-galaxy-sols-90010,p-58226.html kolor
navy lub ze swetrów dla szkoły podstawowej z Anglii lub Polski.
Spódniczka (kolor black) – dwupak
https://direct.asda.com/george/girls-school-skirts/girls-black-box-pleat-skirt-2pack/GEM663947,default,pd.html?cgid=D10M2G1C10
Spodnie zaproponowane poniżej lub we własnym zakresie stosownie do standardów oczekiwanych
w Liceum ( kolor ciemny granat lub czarne).
Chłopcy: https://www.openwear.pl/mens-performance-chino-jean-premier-workwear-pr560,p116563.html kolor black
Dziewczyny: https://www.openwear.pl/ladies-performance-chino-jean-premier-workwear-pr570,p116568.html kolor black

