Mundurek w Chrześcijańskim Liceum Samuel
Dlaczego mundurek?
Noszenie jednolitego stroju:
 pomaga uczniom identyfikować się ze szkołą,
 informuje, że wszyscy mają taką samą wartość, niezależnie od stroju,
 jest praktyczne.

Mundurek codzienny
Uczennice
 jednolity szary lub czarny sweter (bez kaptura, naszywek i napisów),
 jednolita biała lub szara koszula z kołnierzykiem i rękawem lub koszulka polo (nie dżinsowa,
nieprześwitująca, nie T-shirt),
 jednolite spodnie szare lub czarne (nie legginsy, bez dziur, naszywek i napisów),
 jednolita spódnica szara lub czarna o długości sięgającej do kolana,
 rajstopy mogą być czarne, cieliste,
 tarcza szkolna noszona na lewym ramieniu lub na lewej piersi (starannie przypięta lub przyszyta,
bez odstających krawędzi).
Uczniowie
 jednolity szary lub czarny sweter (bez kaptura, naszywek i napisów),
 jednolita biała lub szara koszula z kołnierzykiem i rękawem lub koszulka polo (nie dżinsowa,
nieprześwitująca, nie T-shirt),
 jednolite spodnie szare lub czarne (bez dziur, naszywek i napisów),
 jednolite szare lub czarne spodenki do kolan (w ciepłe dni),
 tarcza szkolna noszona na lewym ramieniu lub na lewej piersi (starannie przypięta lub przyszyta,
bez odstających krawędzi).
Dodatkowe uwagi
 Zachowanie jednolitego stroju w ustalonym kolorze, bez wyzywających ozdób.
 Włosy naturalne.
 Makijaż: dopuszczalny delikatny makijaż (tylko: podkład do twarzy w odcieniu skóry lub korektor;
czarny lub brązowy tusz do rzęs; bezbarwna pomadka), dopuszczalne pomalowane paznokcie
bezbarwnym lakierem.
 Biżuteria: dopuszczalne malutkie kolczyki (po jednym w płatku ucha), mały pierścionek i mały
wisiorek.
 Jednolita apaszka w kolorze białym lub szarym.
 Obuwie na zmianę: trampki (nie buty sportowe).

Strój galowy
Sytuacje, w których zgodnie z ceremoniałem szkolnym wymagany jest strój galowy:
 rozpoczęcie roku szkolnego i zakończenie roku szkolnego,
 zewnętrzne próbne egzaminy i zewnętrzne egzaminy,
 inne sytuacje, na podstawie zalecenia Dyrektora lub nauczyciela.
Uczennice
 biała bluzka,
 jednolita czarna spódnica lub spodnie.
Uczniowie
 biała koszula z kołnierzykiem,
 jednolite czarne spodnie.
Dodatkowe uwagi
 Zachowanie jednolitego stroju w ustalonym kolorze, bez wyzywających ozdób.
 Włosy naturalne.
 Makijaż: dopuszczalny delikatny makijaż (tylko: podkład do twarzy w odcieniu skóry lub
korektor; czarny lub brązowy tusz do rzęs; bezbarwna pomadka), dopuszczalne pomalowane
paznokcie bezbarwnym lakierem.
 Biżuteria: dopuszczalne malutkie kolczyki (po jednym w płatku ucha), mały pierścionek i mały
wisiorek.
 Jednolita apaszka w kolorze białym lub szarym.

