
     tradycja, 

                duma, 

                    wyróżnienie 



Uczniowie naszej szkoły, tak jak miliony dzieci  

w szkołach na całym świecie, codziennie rano 

rozpoczynają swoje zajęcia w mundurkach. 



         
Tradycję noszenia w szkole  

stroju szkolnego zapoczątkowali: 
Pan Dyrektor        i      Pani Wicedyrektor 

Piotr Bonisławski       Agnieszka Jankowska 

 



Codzienny strój szkolny  

 dla chłopca 

 

składa się  

z granatowej kamizelki z logo 

szkoły oraz  

białej koszulki polo  

z kołnierzykiem  

i krótkim lub długim rękawem.  



 Codzienny strój szkolny  

dla dziewczynki 

 

składa się  

z błękitnej kamizelki z logo szkoły  

oraz białej koszulki polo  

z kołnierzykiem 

i krótkim lub długim rękawem.  

 



Uzupełnieniem stroju szkolnego  

jest bluza z logo szkoły 

 

Ciepły „polarek” 

 bardzo się przydaje 

szczególnie zimą, 

kiedy za oknem  

biało i mroźno. 



Strój szkolny od święta 
       Z okazji  ważnych  uroczystości,  takich  jak  np.:  Święto Szkoły,  

rozpoczęcie  lub  zakończenie  roku  szkolnego  każdy  uczeń  chce  

wyglądać  ładnie,  elegancko  i  odświętnie.  

     Strojem  podkreślamy  wyjątkowość  i  wagę  każdego  święta,  

wymaga  tego  od  nas  szkolny  dress  code.  

     Kamizelka z logo szkoły plus biała bluzka w zestawie  

z granatową /czarną spódniczką  

dla  dziewczynki  lub  biała koszula   

i  granatowe /czarne  spodnie   

dla  chłopca to  właściwy   

      strój  ucznia.  

    Dzięki niemu stajemy się częścią  

szkolnej  społeczności   i czujemy  

dobrze wśród kolegów i koleżanek. 



Ciepło, cieplej, gorąco… 

      Wiosną i latem,  

kiedy nawet w grubych 

murach naszej szkoły 

robi się parno i gorąco, 

za strój szkolny służy 

uczniom  

biała koszulka polo  

z krótkim lub długim 

rękawem. 



       Mundurek    towarzyszy    uczniom    naszej   szkoły  

w różnych sytuacjach życia szkolnego, tych 

codziennych i  uroczystych. Widział wiele dziecięcych 

uśmiechów i niejedną łzę, przeżywał sukcesy i porażki 

swoich właścicieli, odwiedził z uczniami różne miejsca, 

zakątki  i zakamarki.  

        Bogate i ciekawe życie odbiło się na jego 

wyglądzie: tu mała plamka, tam zacerowana dziurka, 

gdzie indziej zaciągnięty supełek.  

       Ale to właśnie urok dziecięcych lat, za którymi 

tęsknią dorośli.  

                                         Oby trwały jak najdłużej! 

  



„Mundurek – uczeń” 

Z zaciekawieniem poznaje 

świat  na zajęciach w klasie. 

Zajęty jest czytaniem podczas 

przerwy w szkolnej bibliotece. 



„Mundurek – elegant” 

Grzecznie uczestniczy  

w uroczystości  

rozpoczęcia  roku szkolnego. 

Podczas Święta Szkoły  

z przejęciem opowiada historię 

 Powstania Warszawskiego. 



„Mundurek – wesołek” 

Dowcipkuje z pracownikami 

 szkoły. 

  Razem ze Świetlikami śle 

wszystkim radosne 

pozdrowienia.  



 „Mundurek – sportowiec” 
Ambitnie walczy  

na Mistrzostwach Polski  

w Szachach.  

Nie da sobie w kaszę 

dmuchać na Mistrzostwach 

Ostródy w Sudoku. 



„Mundurek – podróżnik” 
Na wycieczce w Karpaczu  

wzbudza zainteresowanie  

wszystkich turystów. 

Przebojem zdobywa miejsce  

na billboardzie w Nowym Jorku. 



„Mundurek – pracuś” 
   

  Pisze do polskich żołnierzy  

stacjonujących w Afganistanie,  

że podziwia ich odwagę i życzy  

szczęśliwego powrotu do domu. 

Na kiermaszu z okazji Świąt 

 Bożego Narodzenia zarabia  

na szkolną wycieczkę. 



„Mundurek – laureat” 

Błyszczy wiedzą, zwyciężając 

 w V Wojewódzkim Turnieju Wiedzy  

o Krajach Anglojęzycznych. 

Z Oleńką odbiera nagrodę  

za III miejsce  

w Mistrzostwach Polski  

Szkół Podstawowych w Szachach . 



„Mundurek – reprezentant” 
    Z drużyną szkoły na międzyszkolnym 

 konkursie matematycznym „Awantura  

 Matematycznych Asów” dzielnie  

rozwiązuje skomplikowane zadania. 

Doskonale wie, jak się zachować 

 na Międzyszkolnym Konkursie  

Savoir – vivre . 



Warto nosić mundurek ! 
Wiedzą o tym nauczyciele, którzy wspierają swoich uczniów. 

   Wyrazem wsparcia był   

 udział w sesji fotograficznej  

pod hasłem „Mundurek jest OK”. 



Warto nosić mundurek ! 

Pani Iza, szkolny logopeda, wie, 

 że mundurkowi do twarzy jest  

z uśmiechem . 

Ma Pan rację, Panie Kamilu,  

kołnierzyk zawsze na zewnątrz  

– podpowiada mundurek. 



Warto nosić mundurek ! 

W zgranej paczce nasz mundurek  

 czuje się najlepiej – podkreśla  

Pani Beata, nauczyciel 

matematyki. 

Delikatne ręce Pani Hani,  

nauczyciela klas I-III, wiedzą, jak 

 zadbać o nienaganny wygląd  

szkolnego mundurka. 



Warto nosić mundurek! – twierdzą  uczniowie.  

Oni wiedzą, co jest dobre. 


