REGULAMIN STROJU SZKOLNEGO UCZNIA
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KRAKOWIE
STRÓJ CODZIENNY
❖ Koszulka (t-shirt/polo), bluza szkolna, sweter szkolny, kamizelka szkolna z wyhaftowanym logo Szkoły,

Dziewczęta:
❖ spódnica lub spodnie długość minimum do kolan.

Chłopcy:
❖ spodnie (długość minimum do kolan).
Strój codzienny obowiązuje w szkole w zwykłe dni, w czasie wyjść i jednodniowych wycieczek, podczas wyjazdu na zawody sportowe i inne – chyba, że zostanie zapowiedziane
inaczej.

STRÓJ GALOWY
Dziewczęta:
Klasa 1 - 3
❖ szkolna, granatowa sukienka do kolan z logo szkoły po lewej stronie,
❖ biała bluzka z wykładanym kołnierzykiem,
❖ białe, jednolite rajstopy (bez wzorków),
❖ czarne lub granatowe, pełne, wizytowe buty.
Klasa 4 -8
❖ biała bluzka koszulowa z kołnierzem, spódnica szkolna lub dotychczasowa sukienka,
krawat szkolny,
❖ w chłodniejsze dni granatowy żakiet z przypinką lub sweterek z wyhaftowanym logo
szkoły,
❖ cieliste rajstopy, jednolite (bez wzorków),
❖ czarne lub granatowe, pełne, wizytowe buty.

Chłopcy:
Klasa 1 - 3
❖ szkolna, granatowa kamizelka z logo szkoły po lewej stronie,
❖ biała, wizytowa koszula,
❖ granatowe spodnie garniturowe,

❖ buty wizytowe – garniturowe.
Klasa 4-8
❖ czarny lub granatowy garnitur z przypinką lub dotychczasowa kamizelka i spodnie garniturowe, krawat szkolny,
❖ biała, wizytowa koszula,
❖ buty wizytowe – garniturowe.
Logo szkoły obowiązuje zarówno na bluzie wierzchniej jak i bluzce czy koszulce pod spodem,
tak, aby w razie zdjęcia wierzchniej bluzy (lub nałożenia), logo szkoły było widoczne.
Noszenie stroju galowego obowiązuje przez cały dzień w przypadku wszystkich uroczystości szkolnych (nie obowiązuje tylko podczas wyjazdu na basen i pobytu 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 Mszy Św. można się przebrać w strój codzienny,
❖ po ogłoszeniu przez Dyrekcję lub Wychowawcę klasy.

