Strój szkolny – zasady obowiązujące dla uczniów szkoły podstawowej i klas
gimnazjalnych
1. W szkole obowiązuje jednolity strój szkolny zwany mundurkiem.
2. Ubiór codzienny oraz wygląd ucznia
Strój codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny, przyzwoity
i kompletny, a wygląd zadbany i czysty. Obowiązek wywiązywania się uczniów z noszenia
odpowiedniego stroju będzie miał wpływ na ocenę zachowania.
Dziewczęta obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego:
a. Bluzka niebieska z długim lub krótkim rękawem z logo szkoły lub
b. niebieska kamizelka z logo szkoły.
Jako uzupełnienie można nosić:
• można nosić koszule, bluzki, bluzy (bez kaptura) swetry, koszulki w
kolorach: niebieski, granatowy, zielony, czarny, biały lub szary.
Koszula, bluzka/bluza lub koszulka powinna być nieprześwitująca, bez
dekoltów, przynajmniej do bioder, bez napisów, naszywek czy podobizn
sprzecznych z wartościami chrześcijańskimi i zasadami wychowania
katolickiego
• spódniczka nie krótsza niż do kolan
• spodnie o klasycznym kroju, bez dziur (jeśli spodenki to do kolan). W
przypadku dżinsów nie może być dziur, wyraźnych wytarć. Spodnie
powinny być w jednolitym kolorze.
• zmienne obuwie miękkie z jasną nierysującą podłóg podeszwą
• biżuteria - dopuszczalne niewielkie kolczyki i delikatny jeden
pierścionek, dewocjonalia (łańcuszek z krzyżykiem, medalikiem itp.)
c. W szkole zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej brzuchy i plecy oraz
bluzek na ramiączka.
d. Włosy muszą być zadbane, czyste, starannie uczesane, niefarbowane,
nieutleniane, nietapirowane a fryzura nieekstrawagancka.
e. Paznokcie powinny być krótko obcięte i niepomalowane.

Chłopców obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego:
a. Bluzka niebieska z długim lub krótkim rękawem z logo szkoły lub
b. niebieska kamizelka z logo szkoły.
Jako uzupełnienie:
• można nosić bluzki/bluzy (bez kaptura), swetry, koszulki w kolorach:
niebieski, granatowy, czarny, zielony, biały lub szary. Bluzka/bluza lub
koszulka powinna być przynajmniej do bioder, bez napisów, naszywek
czy podobizn sprzecznych z wartościami chrześcijańskimi i zasadami
wychowania katolickiego
• spodnie o klasycznym kroju, bez dziur (jeśli spodenki to do kolan). W
przypadku dżinsów nie może być dziur, wyraźnych wytarć. Spodnie
powinny być w jednolitym kolorze.

•

zmienne obuwie miękkie z jasną nierysującą podłóg podeszwą
(wykluczone glany, trapery itp.)
c. biżuteria - dewocjonalia (łańcuszek z krzyżykiem, medalikiem itp.)
d. męska fryzura; włosy powinny być czyste, zadbane, estetycznie i starannie
uczesane,
niefarbowane,
nieutlenione,
nietapirowane
a
fryzura
nieekstrawagancka; jeśli włosy są dłuższe, to powinny być spięte i tak ułożone,
aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji i podczas przerw
e. nie dopuszcza się ogolonej głowy do skóry (z wyjątkiem wskazań od lekarza)
oraz noszenia zarostu i zbyt długich bokobrodów.

3. Ubiór galowy
Noszenie stroju galowego obowiązuje wszystkich uczniów podczas uroczystości
szkolnych (rozpoczęcie roku szkolnego, dzień Patrona szkoły, dzień nauczyciela, wigilia
szkolna, uroczystość bierzmowania, wszystkie akademie szkolne, zakończenie roku
szkolnego), egzaminów zewnętrznych, wyjść do teatru i na koncerty oraz zawsze na polecenie
przełożonych.
a. Ubiór galowy dla dziewcząt
Uroczysty ubiór galowy składa się z:
- dzianinowej kamizelki z logo szkoły w kolorze ciemnozielonym
- białej, nieprześwitującej i bez dekoltu bluzki
- czarnej lub granatowej spódnicy nie krótszej niż do kolan ewentualnie materiałowych
spodni
- wizytowych butów.
b. Ubiór galowy dla chłopców
- dzianinowej kamizelki z logo szkoły w kolorze ciemnozielonym
- białej koszuli
- krawatu
- ciemnych wizytowych spodni
- ciemnych skarpetek
- czarnych butów wizytowych
4. Strój sportowy – na lekcje wychowania fizycznego stanowią: biała koszulka, granatowe
spodenki lub granatowe spodnie dresowe, obuwie sportowe.

