Mundurek szkolny i kwestie związane z wyglądem ucznia
na terenie szkół i podczas zajęć lekcyjnych
Drodzy rodzice, uczniowie naszych placówek,
decydując się na przyłączenie się do społeczności naszych szkół zgadzacie się na kulturę
organizacyjną, jaka panuje pośród nas. Jednym z bardzo ważnych elementów tego są mundurki
szkolne. Nasz dobór kolorów, jak i logo służyć ma podkreśleniu wartości naszych placówek a
uczniom pozwolić skupić się na tym, co w procesie uczenia najważniejsze: więcej spokoju i
koncentracji na radosnym odkrywaniu świata.

1. Podczas pobytu w szkole uczniowie są zobowiązani nosić mundurek szkolny według
dokumentu z zestawieniem elementów mundurka, jak i wskazówek opisanych
poniżej.
2. Wszyscy uczniowie noszą obuwie zmienne - pełne tekstylne lub podobne, w kolorach
szkolnych - granat lub czerń, ewentualnie biały u dziewczynek.
3. Chłopcy noszą ciemne skarpety, dziewczynki ciemne skarpety do spodni oraz rajstopy białe, granatowe lub czarne, a latem - białe podkolanówki do spódniczki.
4. Dziewczynki – niezbędne dodatki do włosów powinny nosić w kolorach szkoły. Jeżeli
dziewczynki noszą kolczyki w uszach, do szkoły przychodzą tylko w małych, najlepiej
tzw. wkrętach. Wszelką pozostałą biżuterię (koraliki, bransoletki, sznurki, itp)
pozostawiają w domu. Zabronione jest noszenie jakichkolwiek kolczyków innych niż
te noszone w uszach. Możliwość noszenia kolczyków opisanych powyżej mają
wyłącznie dziewczynki. Chłopcy nie mogą nosić żadnych kolczyków.
5. Strój na w-f – biały T-shirt, czarne lub granatowe spodenki, w przypadku dziewczyn
spodenki nie krótsze niż do kolan lub spodnie dresowe, legginsy. Skarpetki oraz
podgumowane obuwie sportowe – białe, granatowe lub czarne. Strój ma wyglądać
schludnie – regularnie prany i porządnie składany w worku tekstylnym. Trampki
przechowujemy w osobnym worku tekstylnym.
6. Obuwie zmienne noszone w szkole i oddzielne noszone na lekcje w-f. Są to dwie osobne
pary butów.
7. Konieczne jest, aby każdy element mundurka został podpisany przez rodzica imieniem i
nazwiskiem dziecka.
8. Uczeń ma wyglądać w szkole schludnie przez cały tydzień: a) warto więc pomyśleć o
zakupie więcej niż jednego kompletu, b) wysyłamy dzieci do szkoły w mundurku czystym
i wyprasowanym.
9. Niedopuszczalne są ekstrawaganckie fryzury, farbowane włosy i widoczny, mocny
makijaż.

