Komunikat w sprawie jednolitego stroju szkolnego
na rok szkolny 2015/2016
Dyrektor Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, zgodnie ze Statutem
Gimnazjum, przypomina o ustalonych i zapisanych zasadach noszenia strojów szkolnych:

STRÓJ CODZIENNY:
1. Jednolity strój szkolny stanowi:
 biała koszulka polo (z kołnierzykiem), z logo gimnazjum,
 granatowy sweter z dekoltem V lub kardigan (sweter zapinany), z logo szkoły
 granatowy bezrękawnik z polaru z logo gimnazjum (wzór poprzednich lat),
Dół stroju - spodnie lub spódnica o długości zakrywającej uda.
Jednolity strój szkolny uczniowie są zobowiązania do noszenia w każdy dzień
nauki szkolnej na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz podczas wyjazdów
klasowych edukacyjnych odbywających się podczas lekcji oraz gdy reprezentują
szkołę np. podczas konkursów.
Strój szkolny powinien być czysty.
2. Obuwie szkolne:

Obowiązuje zmiana obuwia na tenisówki, półtrampki lub halówki na
białej lub bezbarwnej podeszwie, czyste, bez śladów piasku w
podeszwach. Możliwe jest chodzenie po szkole w klapkach lub kapciach.

Obuwie zmieniane uczniowie pozostawiają w szatni, na wyznaczonych
indywidualnie wieszakach, w przydzielonych workach szkolnych. Zmiana
obuwia obowiązuje przez cały rok.
3. Strój gimnastyczny na WF i zajęcia sportowe – biała koszulka typu T-shirt
i czarne lub granatowe spodenki gimnastyczne, zmieniane obuwie tenisówki, półtrampki lub halówki bez śladów noszenia po podwórku.
Bezwzględnie obowiązuje zmiana obuwia na zajęcia WF i sportowe na hali,
sali gimnastycznej lub siłowni.
STRÓJ GALOWY - ODŚWIĘTNY

Dla dziewcząt - biała bluzka z rękawem i kołnierzykiem, spódnica w
kolorze ciemnym (czarna lub granatowa) o długości zakrywającej uda lub
spodnie; pantofle.

Dla chłopców - biała koszula i spodnie w ciemnym kolorze (czarny,
granat, szary) lub garnitur (spodnie i marynarka, kamizelka) oraz krawat;
pantofle.
Strój galowy uczniowie są zobowiązani do noszenia podczas uroczystości
szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej,
dzień Patrona) i państwowych oraz podczas uroczystości pozaszkolnych, gdzie
uczniowie reprezentują gimnazjum, np. podczas wręczania uczniom nagród.
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