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Broszura ta jest zaprojektowana aby dać rodzicom jasne wyobrażenie o 

oczekiwaniach jakie mamy do wszystkich naszych uczniów. 

St Marks ma bardzo wysokie standardy jesli chodzi o ubiór i jest  

"rygorystyczną"  szkołą z mundurkami . Szkoła jest  bardzo wdzięczni za  

wsparciem ze strony rodziców. Aby wyjaśnić wszelkie obawy, przykłady 

w tej broszurze powinny zapewnić iż rodzice są świadomi tego, co jest 

dopuszczalne, a co nie.  

Proszę upewnić się, że przeczytacie tą broszurę przed zakupem nowego  

mundurka. Uczniowie nie będą mogli nosić żadnych innych ubrań, tylko 

mundurek. Zastosujemy karę , wewnętrzne wykluczenie a także 

semestralne wykluczenie uczniów za nagminne nieprawidłowe noszenie 

mundurka. 

Jeśli nie jesteś pewien w sprawie zakupu mundurka prosimy o kontakt z 

longuehayem@st-marks.hounslow.sch.uk lub skontaktować  się ze szkołą i 

przekazać sprawę do zarządzcy roku. Szkoła podejmie ostateczną decyzję 

co do tego, co jest dopuszczalne, a co nie, zgodnie z zasadami szkoły. 



SZKOLNY MUNDUREK 

Proszę zwrócić szczególną uwagę na następujące komentarze o rzeczach które 
nie są cześcią mudnurku, które dały nam najwięcej obaw w ubiegłych latach. 

Część mundurka 
Prawidłowa

Nie prawidłowa 
Nie akceptowana 

Buty  Jednokolorowe - czarne 
skórzane  

Obcas - mniej niż  5 cm

Zamsz 

Płótno 

Kolorowe wykończenia / 
sznurowadła 

Przypominające trampki 

Kozaki 

Rajstopy Jednokolorowe – granatowe 
lub czarne 

Wzory 

Skarpetki Jednokolorowe – czarne 

Jednokolorowe – granatowe, 

Ciemno szare 

Rażące kolory 

Wzory 

Paski itp 

Spódnica dla dziewczyn Długość do kolan 

Styl z Dolphin House 

(Nowa spodnica od wrzesnia 
2014) 

Zawinięta na pasie 

Rozsunięta 

Powyżej kolan 

Widoczne obszycie 

Spodnie dla chłopców Ciemno szare lub czarne 

(jeśli pasek to czarny) 

Dźinsy 

Odbarwione, wytarte dźinsy 

Koszule Wcągnięte do spodni przez 
cały czas 

Górny guzik zapięty przez 
cały czas 

Wyciągnięta 

Podciągnęta 

Zawiązana 



Wszystkie mundurki oraz strój  z wychowania fizycznego powinny być  wyraźnie 
oznakowane iminiem i naziwskiem ucznia. Duża liczba utraconych mundurków 
oraz strojów  z wychowania fizycznego zostaje nieodebrana każdego roku. 

Część mundurka 
Prawidłowa

Nie prawidłowa 
Nie akceptowana 

Marynarka Granatowa z logiem szkoły 

Musi być założona w drodze 
do szkoły, w drodze ze 
szkoły a także na terenie 
szkoły (logo dostępne w 
szkole lub Dolphin House) 

Czarna  

Niebieska 

Podwinięte rękawy 

Swetery/polary Szkolny sweter ze szkolnym 

wykończeniem 

Sweter rozpinany 

Polary ( pod marynarka lub 
na marynerce) 

Szkolne krawaty Na przypinkę  w kolorze 
klasy zakrywający górny 
guzik(dostępny w szkole lub 
Dolphin House) 

Szaliki Szkolny szalik dostępny u 

higienistki lub w Dolphin 

House 

Płaszcze Jednokolorowe – czarne 

Jednokolorowe – granatowe, 

Wystarczająco długi, aby 
pokryć marynarkę szkolną

Skóra, zamsz 

Duże logo 

Futrzane  wykończenia 

Nieformalny styl 

Kurtka w stylu ‘Fleck’ 



Włosy 

Włosy nie mogą być ścięte poniżej 3cm i nie mogą być zbyt długie dla 

chłopców. 

Tylko naturalney kolor  włosów jest dozwolony. 

Pasemka lub zafarbowane włosy są zakazane. 

Włosy nie mogą być ogolone z wzorem lub po jednej stronie głowy. 

Przedłużanie włosów nie powinno być w innym kolorze niż naturalny 

koloru włosów ucznia. 

Jeśli włosy są zaplecione, warkocz musi być zapleciony z tyłu i 

bezpiecznie związany jednokolorową gumką. 

Jeśli dziewczyna ma szczególnie długie i gęste włosy muszą one być 

związane z tyłu. 

Brwi nie mogą być ogolone - z wzorem lub w paski. 

Gumiki do włosów powinny być ciemne i małe. Duże gumki, spinki w 

kwiaty, duże kolorowe klipy są niedozwolone. 

Kolczyki 

Jedyne kolczyki dozwolone są w uchu. Jeden mały dyskretny kolczyk 

jest dozwolony w każdym uchu. 

Kolczyki w innych miejscach na twarzy sie niedozwolone. Obejmuje to 

język lub węcej niż jeden kolczyk w uchu. 

Zakrywanie plastrem niedozwolonego kolczyka jest nie do przyjęcia. 

Jeśli uczeń ma trudności z usunięciem kolczyka może to skutkować 

wykluczeniem ze szkoły do czasu, aż on / ona zrozumieją zasady 

szkoły. 



Lakier do paznokci

Pomalowane paznokcie, sztuczne paznokcie lub odzoby na 

paznokciach są niedozwolone. 

Zmywacz do paznokci jest dostępny u higienistki szkolnej.  

Jeśli sytuacja się powtórzy uczeń będzie musiał zapłacić 10p na 

pokrycie kosztów.  

Uczniowie będą musieli obciąć sztuczne paznokcie. 

Koszulki 

Istotne jest, że wielkość kołnierza w koszuli szkolnej jest dopasowana i 

kołnierz jest na tyle duży aby umożliwić zapięcie górnego guzika. 

Koszulka powinna być na tyle długa, aby można ją było wpuścić do 

środka. 

Każdy uczeń który zapomina lub "traci" swój krawat na bieżąco 

zostanie  ukarany. Zamienny krawat można nabyć u higienistki 

szkolnej. Tylko krawat na zapinkę  jest dopuszczalny.  

Uczniowie powinni nosić krawat w kolorze swojej klasy. 

Uczniowie nie mogą nosić kolorowych koszulek  lub innych 

podkoszulek pod szkolną koszulą. Jeśli uczeń zostanie przyłapany 

będzie musiał go usunąć. 

Rajstopy 

Rajstopy dziewczęce, nie mogą być w rodzaju getrów i nie mogą być 

noszone ze skarpetkami. Granatowe lub czarne rajstopy tylko są 

dozwolone. Noszenie getrów jest niedozwolone. 

Skarpety 

Gładkie skarpetki w kolorze czarnym, szarym lub granatowy są 

jednynie do przyjęcia dla chłopców. 



Buty 

Przykłady odpowiedniego obuwia:

Przykłady NIE odpowiedniego obuwia: 

Tramki, trapery i adidasy są niedopuszczalnym obuwiem w szkole. 

Jeśli sklep reklamuje buty jako "buty szkole" mogą one nie być 

zgodne z zasadmi szkoły. Jeśli uczeń przychodzi do szkoły, nawet z 

usparwiedliwieniem, on / ona może być odesłany do domu lub być 

w izolacji, do momentu rozwiązania problemu. Szkoła będzie 

zawsze wspierać rodziców w razie potrzeby.  



Najczęściej zadawane pytania są następujące: 

• Co zrobić, jeśli uczeń ma zalecone przez lekarza aby nosić 

adidasy ze względu na stan zdrowia? 

Należy przedstawić list od lekarza I poinformować opiekuna roku 

oraz higienistkę szkolną listownie lub telefonicznie.  

• Co zrobić, jeśli buty są jeszcze mokre od deszczu z poprzedniego 

dnia? 

Buty powinny być pozostawione na kaloryferze do wyschnięcia 

przez noc. 

• Co zrobić, jeśli buty są uszkodzone, zagubione, pozostawione w 

innym domu, pozostawione w autobusie, pozostawione po 

zawodach sportowych, pozostawione w szatni, pozostawione w 

samochodzie, pozostaione w torbie przyjaciela lub pozostawione 

w domu? 

Buty można kupić w większości dużych supermarketów zwykle od 

8 rano ażdo 10  wieczorem. Szkoła wyśle ucznia aby zakupł/a inną 

parę niedrogich butów w razie potrzeby. Rodzice zostaną 

powiadomieni we wszystkich przypadkach, w celu umożliwienia 

rozwiązania problemu tak szybko, jak to tylko możliwe. 

Wytyczne Ministerstwa Edukacji zezwala "Dyrektorowi szkoły aby 

wysłać ucznia do domu w związku z naruszeniem przepisów 

dotyczących wyglądu lub mundurka szkolnego .... jeśli student 

wielokrotnie narusza przepisy szkolne dotyczące mundurka lub 

wyglądu może stanowić to z wykroczeniem dyscyplinarnym i może 

być podstawą do wykluczenia ze szkoły. " 





Mężczyzna Kobieta 


