
 

 

 

 

STRÓJ I WYGLĄD UCZNIA SZKOŁY 

Z KLAS 0-8 
 

Wszyscy uczniowie szkoły i przedszkola Scherzo są zobowiązani do dbania o swój schludny 

wygląd oraz przestrzegania higieny osobistej. 

 
WYGLĄD UCZNIA 

 
Włosy każdego ucznia powinny zawsze wyglądać czysto i schludnie. Niedozwolone jest 

farbowanie i koloryzowanie włosów oraz noszenie ekstrawaganckich fryzur. Jeśli włosy są 

dłuższe (do ramion) dziewczynki są zobowiązane do spinania ich gumkami w kolorze 

mundurka: czarnym, białym, szarym, royal blue. Dziewczynki mogą również nosić opaski i 

spinki, jednak powinny być to stonowane ozdoby w wymienionych wcześniej kolorach. 

Chłopcy powinni mieć włosy krótkie – do kołnierzyka. 

 
Nie jest dozwolone noszenie biżuterii w szkole (za wyjątkiem małych kolczyków przy uchu). 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię przyniesioną przez uczniów, jej zgubienie, 

zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z jej noszenia. 

 
Nie są również dozwolone makijaże i malowane paznokcie. 

 
Do kontroli wyglądu zewnętrznego uczniów upoważnieni są: wychowawcy klas, lider 

departamentu wychowania, dyrektor oraz wszyscy nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

Osoby te mają prawo do zwracania uwagi uczniom, jeżeli ich wygląd odbiega od ustaleń szkoły 

i mają obowiązek zgłaszania tego faktu wychowawcom klas w Szkole Młodszej, a w Szkole 

Starszej tutorom poszczególnych uczniów. 

 
Wychowawca (w Szkole Młodszej) i tutor (w Szkole Starszej) może zobowiązać ucznia do 

zmiany wyglądu na zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Niestosowanie się do 

ustaleń zawartych w Regulaminie zostanie uwzględnione w ocenie z zachowania zgodnie z 

Regulaminem Oceniania. 

 
 

ZMIANA OBUWIA W SZKOLE 

 
Uczniów klasy 0 oraz pozostałych klas obowiązuje zmiana obuwia po przyjściu do szkoły. 

Uczniów w szkole obowiązuje noszenie czarnych lub granatowych tenisówek do stroju 

codziennego, a do stroju galowego czarnych lub granatowych półbutów. Innego koloru obuwie 

oraz crocsy, sandały czy baletki nie są akceptowane przez szkołę. Obuwie  zamienne  

uczniowie przechowują w workach zakupionych w firmie Mark-Mundurki. 

 
STROJE NA ZAJĘCIA RYTMICZNE, TANECZNE I SPORTOWE 

 
Uczniowie zobowiązani są do noszenia ustalonego przez szkołę stroju na zajęcia rytmiczne, 

taneczne, sportowe oraz na zajęcia na basenie. Stroje na zajęcia rytmiczne, taneczne i 

sportowe uczniowie przechowują w workach zamawianych w firmie Mark-Mundurki. Worek ze 

strojem uczniowie codziennie zabierają do domu. 

 
Zajęcia rytmiczne i taneczne 
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Dziewczynki: czarne baletki, jednoczęściowy czarny strój gimnastyczny,  białe  skarpetki 

szkolne (dla Młodszej Szkoły), czarne szkolne skarpetki (dla Szkoły Starszej) lub szare szkolne 

rajstopy (dla szkoły Młodszej) i czarne dla Szkoły Starszej. Nie są akceptowane kolorowe 

skarpetki lub rajstopy. 

 
Chłopcy: czarne sportowe pantofle z gumkami (buty do tańca), czarne cienkie spodnie dresowe 

(bez nadruków!) długie i krótkie (do zakupienia w firmie Mark-Mundurki), szkolne popielate 

skarpetki dla Szkoły Młodszej i czarne dla szkoły Starszej, podkoszulki w kolorze drużyny 

zakupione w szkole (podkoszulki w innych odcieniach danego koloru nie są akceptowane). 

 
Zajęcia sportowe 

 

Dziewczynki: czarne lub granatowe tenisówki z białą podeszwą, białe skarpetki szkolne (Szkoła 

Młodsza), czarne skarpetki (Szkoła Starsza), czarne cienkie spodnie  dresowe (bez nadruków!) 

długie i krótkie (do zakupienia w firmie Mark-Mundurki), podkoszulki w kolorze drużyny 

zakupione w szkole (podkoszulki w innych odcieniach danego koloru nie będą akceptowane). 

 
Chłopcy: czarne lub granatowe tenisówki z białą podeszwą, czarne cienkie spodnie dresowe 

(bez nadruków!) długie i krótkie (do zakupienia w firmie Mark-Mundurki), szkolne popielate 

skarpetki (Szkoła Młodsza), czarne skarpetki (Szkoła Starsza), podkoszulki w kolorze drużyny 

zakupione  w szkole (podkoszulki w innych odcieniach danego koloru nie będą akceptowane) . 

 
Zajęcia na basenie 

 

Uczniów obowiązują: stroje kąpielowe jednoczęściowe, przylegające do ciała dla dziewczynek i 

kąpielówki dla chłopców, czepek i okulary. Dodatkowo każdy uczeń powinien posiadać ręcznik 

(z imienną etykietą!), klapki pod prysznic, worek na mokry strój (najlepiej  reklamówkę), 

szczotkę lub grzebień do włosów. 

 
 

MUNDURKI CODZIENNE ORAZ GALOWE 

 
Uczniów najstarszej grupy przedszkolnej - z klasy 0 oraz uczniów szkoły obowiązuje noszenie 

mundurków - stroju codziennego oraz stroju galowego ustalonych przez szkołę. 

 
Strój codzienny obowiązuje uczniów każdego dnia zarówno w szkole jak i podczas wszelkiego 

rodzaju wyjść i wycieczek organizowanych przez szkołę. 

 
Strój galowy obowiązuje podczas wszystkich uroczystości szkolnych (takich jak Początek roku 

szkolnego, Zakończenie roku szkolnego, Spotkania przedświąteczne itp.) oraz podczas 

wszystkich innych uroczystości i wyjść poza szkołę (np. do filharmonii, teatru itp.). 

 
W skład stroju galowego wchodzą również półbuty w kolorze czarnym lub granatowym. 

Sportowe obuwie do stroju galowego nie jest akceptowane. 

 
 

OBOWIĄZKOWE AKCESORIA MUNDURKOWE 

 
Uczniowie zobowiązani są do posiadania metki z imieniem i nazwiskiem przy każdej części 

garderoby. Metki zamawiają rodzice w firmie Mark-Mundurki. 

 
Uczniowie zobowiązani są również do posiadania dwóch worków – worka na tenisówki oraz 
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worka na  strój gimnastyczny i rytmiczny. Worki zamawiają rodzice zamawiają rodzice w firmie 

Mark-Mundurki. 

 

 
ZAMAWIANIE MUNDURKÓW 

 
Wzorcowy mundurek zarówno dla chłopców jak i dziewczyn w wersji codziennej oraz galowej 

do wglądu jest w szkole w czwartki w godzinach 12.00 – 15.00. 

 
Mundurki zamawiane są bezpośrednio przez rodziców w firmie Mark-Mundurki. Mundurki mogą 

być zamawiane przez cały rok w zależności od Państwa zapotrzebowania. Zamówienie 

wysyłane jest bezpośrednio na wskazany adres. 

 

Aby złożyć zamówienie należy na stronie Mark-Mundurki przejść do sklepu internetowego i 

użyć hasła: scherzo 

  

Dla dzieci z problemami alergicznymi rodzice mogą zakupić odzież dowolnej firmy. 

Warunkiem jest jednak zachowanie takiego samego kroju i kolorystyki ubrań, jakie podaje 

szkoła we wzorcu. Nieakceptowane są zmiany fasonu i kroju (np.zwężanie spodni na kształt 

rurek), obcinanie spodni do kolan, rozprasowywanie plisów spódniczek itp.) Nieakceptowane  

są również w szkole białe polo z nadrukami i logami różnych firm. 

Sweterki i bezrękawniki muszą być zakupione w  firmie Mark-Mundurki. 
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