REGULAMIN STROJU SZKOLNEGO
UCZNIA PUBLICZNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. JOANNY BERETTY MOLLI W KRAKOWIE

STRÓJ CODZIENNY
 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
 zakupione we własnym zakresie stroje - tylko w kolorze białym lub granatowym, z
naszytym logo ( bez nadruków, kapturów)
 szkolne polarowe i bawełniane bluzy z logo (indywidualne zamówienia w szkole)
Dziewczęta:
 spódnica lub spodnie w stonowanych kolorach
 rajstopy w stonowanych kolorach
Chłopcy:
 spodnie w stonowanych kolorach (długość minimum do kolan)
Uczniowie nie wkładają na zajęcia lekcyjne spodni dresowych (oprócz klas pierwszych oraz
lekcji wychowania fizycznego).
STRÓJ GALOWY
Dziewczęta:
Klasa 1 - 3
 szkolna, granatowa sukienka z przyszytym logo po lewej stronie
 biała bluzka z długim rękawem i wykładanym kołnierzykiem
 białe jednolite rajstopy
 czarne lub granatowe, pełne, wizytowe buty
 zielone wstążki do włosów
Klasa 4 -8
 szkolny, granatowy żakiet z logo i spódnica
 biała bluzka z długim rękawem i wykładanym kołnierzykiem
 rajstopy w cielistym kolorze
 czarne lub granatowe, pełne, wizytowe buty
Chłopcy:
Klasa 1 - 3
 szkolna, granatowa kamizelka z logo przyszytym po lewej stronie
 szkolne, granatowe spodnie garniturowe
 szkolny, zielony krawat
 biała, wizytowa koszula z długim rękawem
 czarne lub granatowe buty garniturowe

Klasa 4-8
 szkolna, granatowa marynarka z naszytym logo szkoły
 szkolne, granatowe spodnie garniturowe
 szkolny, granatowy krawat z logo




biała, wizytowa koszula z długim rękawem
czarne lub granatowe buty garniturowe

Brak logo lub logo przypięte agrafką skutkuje uwagą za brak stroju szkolnego. Logo
obowiązuje zarówno na stroju wierzchnim jak „ pod spodem” tak, aby w razie zdjęcia bluzy
(lub nałożenia) logo było widoczne.
Noszenie stroju galowego obowiązuje przez cały dzień w przypadku wszystkich uroczystości
szkolnych (nie obowiązuje tylko podczas wyjazdu na basen i w świetlicy).
Ponadto strój galowy obowiązuje:
 w czasie wyjść do teatru, filharmonii, opery i operetki,
 w czasie wyjść na konkursy poza szkołą,
 w dniu dyżuru liturgicznego klasy,
 po ogłoszeniu przez Dyrekcję lub Wychowawcę klasy lub innego Nauczyciela



STRÓJ GIMNASTYCZNY
w klasach I – III: białe koszulki bawełniane, bez nadruków, ciemne krótkie spodenki
lub spodnie dresowe, sportowe buty z niebrudzącą podeszwą
w klasach IV – VIII: granatowe koszulki bawełniane, bez nadruków, ciemne krótkie
spodenki lub spodnie dresowe, sportowe buty z niebrudzącą podeszwą

