
SZKOLNE STROJE GALOWE I CODZIENNE 

STRÓJ GALOWY 

Szkolne stroje galowe będzie szyła firma J&M Construction  

Ceny: 

uczniowie klas I – III – 150 zł 

dziewczynki : sukienka bez rękawów; 

chłopcy : kamizelka, spodnie (krawat – należy zakupić dodatkowo w sekretariacie) ; 

uczniowie klas IV – VI  - 200 zł 

uczniowie klasy VII – 220 zł 

dziewczynki: żakiet, spódnica; 

chłopcy: marynarka, spodnie (krawat – należy dodatkowo zakupić w sekretariacie).  

 

Wszystkie mundurki powinny być jednolite, zakupione w szkole. Pieniądze należy wpłacać w 

sekretariacie szkoły , przed pobraniem miary , w czasie dokonania zgłoszenia rozmiaru.  

SPOSÓB ZAMAWIANIA 

W klasach I  rodzice dokonują wyboru rozmiaru spośród wzorów rozmiarowych dostępnych 

w szkole i zamawiają odpowiedni rozmiar w sekretariacie. W przypadku problemu z 

doborem rozmiaru (rozmiary nietypowe) rodzice powinni zgłosić się z dzieckiem do pobrania 

miary wraz z uczniami  klas starszych ( 6 września od godziny 8.00 ). Wzory strojów będą 

dostępne od 25 sierpnia, prosimy dokonywać wstępnej przymiarki do 30 sierpnia.  

Uczniowi klas IV i VII, którzy  dokonają wcześniej opłaty  będą proszeni do pobrania przez 

krawca miary 6 września (środa) od godziny 8.00 do godziny 10 30.  

Uczniowie przyszłorocznych klas II, III, V,  którzy zgłosili chęć uszycia  nowych strojów 

galowych są proszeni do pobrania miary 21 sierpnia , w poniedziałek o godzinie 18.00 

(należy wówczas zapłacić za strój). Strój będzie uszyty na rozpoczęcie roku szkolnego. Jeżeli 

dziecko z powodu nieobecności w tym dniu nie będzie mogło przyjść, prosimy o zgłoszenie 

tego w sekretariacie, aby zostało poproszone o pobranie miary 6 września, wraz z nowymi 

uczniami.  

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Przypominamy, do stroju galowego należy zakupić : 

kl. I –III 

dziewczynki – biała bluzka z kołnierzykiem, białe, gładkie  rajstopy, eleganckie buty , pełne, 

czarne lub granatowe, zielone, jednolite  wstążki do włosów (do nabycia w sekretariacie).  

chłopcy – biała, wizytowa koszula ,  eleganckie czarne lub granatowe buty (garniturowe),  

krawat  z logo szkoły. 

 



kl. IV – VII  

dziewczęta - biała bluzka z  z kołnierzykiem,  rajstopy w cielistym kolorze, eleganckie buty 

pełne czarne lub granatowe.  

chłopcy - biała, wizytowa koszula,  eleganckie czarne lub granatowe buty ,  krawat z logo 

szkoły. 

 

 STRÓJ CODZIENNY: 
( koszulki są szyte przez firmę „Larte”. ) 

szkolne koszulki zakupione w szkole,  z logo : polo (z kołnierzykiem) ,  typu t- shirt, z krótkim 

lub długim rękawem, w kolorze białym, granatowym, niebieskim, zielonym, czerwonym, 

żółtym ( do zakupu w ciągu całego roku szkolnego, również podczas wakacji w czasie pracy 

sekretariatu  lub szkoły ).  

We własnym zakresie można zakupić tylko stroje w kolorze białym lub granatowym, bez 

nadruków, kapturów, naszyć na nie należy po lewej stronie logo szkoły.  

Bluzy szkolne polarowe i bawełniane można zamawiać indywidualnie sekretariacie .  

Do tego uczniowie wkładają spodnie lub spódnice w stonowanych kolorach.  

Uczniowie w naszej szkole nie wkładają na zajęcia lekcyjne spodni dresowych (oprócz lekcji 

wychowania fizycznego). 

STRÓJ GIMNASTYCZNY 

w klasach I – III białe koszulki bawełniane, bez nadruków, ciemne (granatowe lub czarne 

krótkie spodenki lub spodnie dresowe.  

w klasach IV – VII granatowe  koszulki bawełniane, bez nadruków, ciemne (granatowe lub 

czarne krótkie spodenki lub spodnie dresowe.  

Stroje gimnastyczne powinny być spakowane  do torby, worka.  

 

 

 

 

 


