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Szanowni Rodzice/Opiekunowi,

W obliczu nadchodzącego nowego roku szkolnego koncentrujemy się na wysokich wymaganiach oraz spójności, co obejmuje
także kwestię szkolnego mundurka. W Beckfoot Upper Heaton wierzymy, że mundurek odgrywa ważną rolę w kontekście
naszego poczucia przynależności, osiągania równości i przygotowywania uczniów do przyszłych prac i zawodów, w których
ważnym elementem będzie dresscode.
Od września będziemy oczekiwać od wszystkich uczniów pełnego i prawidłowego mundurka szkolnego. Przygotowując się do
nowego roku szkolnego, pragniemy przypomnieć Państwu nasze wymagania dotyczące mundurków, które są następujące:

• Szkolny blezer (z Logo) – należy go nosić cały czas.
• Spodnie – proste czarne spodnie. Jegginsy, jeansy, legginsy, rajstopy bez stóp oraz spodnie dresowe nie są
akceptowane i nie będą tolerowane w szkole.

• Spódnice – wszystkie spódnice muszą sięgać do kolan.
• Prosta biała szkolna koszula lub bluzka – musi być cały czas wpuszczona w spodnie/spódnicę, a kołnierz powinien być zapięty.
• Szkolny krawat (od teraz kolor przypisany do każdej grupy wiekowej) – musi być noszony cały czas i nie powinien być pod

•
•

żadnym pozorem zdejmowany podczas pobytu w szkole i w trakcie codziennej drogi do i ze szkoły. Każdy uczeń dostanie
swój krawat pierwszego dnia po powrocie do szkoły (bezpłatnie). W przypadku zagubienia otrzymanego krawatu
rodzice/opiekunowie muszą zapłacić za nowy krawat poprzez stronę ParentPay naszej szkoły lub w sklepie Natasha’s
Uniform Shop w Bradford.
Czarne buty – muszą być proste i całe czarne. Buty sportowe, wysokie buty, czółenka i trampki nie będą dozwolone.
Akceptowane rodzaje butów przedstawione są na naszej stronie internetowej oraz na 2. stronie tego pisma.
Torba – oczekuje się, że wszyscy uczniowie będą nosić torby, w których będą mogli przechowywać podręczniki,
kalendarz i przyrządy w sposób bezpieczny i zapobiegający ich uszkodzeniom.

W czasie lekcji wychowania fizycznego uczniowie są zobowiązani do noszenia koszulki polo oznaczonej logo BUH oraz czarnych
spodni do biegania na WF (najlepiej z logo BUH, ale proste czarne spodnie bez innego logo są dopuszczalne). W czasie niskich
temperatur lub z jakiegokolwiek religijnego lub kulturowego powodu dopuszczalne jest noszenie czarnego podkoszulka lub prostej
czarnej koszulki z długim rękawem pod koszulką polo przeznaczoną na WF. Szkolną bluzę z kapturem przeznaczoną na WF
można zakupić opcjonalnie i nosić podczas lekcji WF, jednak nigdy nie należy nosić w szkole żadnych innych bluz z kapturem. Nie
stanowią one części naszego mundurka i dlatego nie będą dozwolone. Zalecamy, by rodzice/opiekunowie upewniali się, że
dziecko/podopieczny zakłada okrycie wierzchnie, szczególnie podczas niskich temperatur w zimowych miesiącach.
Ponadto, aby mieć pewność co do przygotowania dziecka/podopiecznego do nauki oraz na cały nadchodzący dzień, każdy uczeń
musi przychodzić do szkoły z odpowiednim wyposażeniem. Minimalne wyposażenie stanowi czarny lub niebieski długopis,
ołówek, gumka i linijka. Od września, gdy uczeń nie będzie spełniał tych wymagań, zostanie mu wyznaczona kara 30-minutowego
zatrzymania po lekcjach tego samego dnia, a rodzice zostaną poproszeni o przyjście do szkoły z odpowiednim elementem
mundurka.
Jeśli potrzebują Państwo jakiejkolwiek pomocy w zapewnieniu prawidłowego mundurka, prosimy o kontakt ze szkołą pod
adresem mal@beckfootupperheaton.org przed rozpoczęciem roku szkolnego. Planujemy także wyprzedaż prawie nowych
szkolnych mundurków, w tym szkolnych blezerów w cenie 3 £, w poniedziałek 22 sierpnia od 10:00 do 12:00, co pozwoli
zaspokoić przy mniejszych kosztach Państwa potrzeby związane z zapewnieniem mundurka. Nie możemy się doczekać, aż we
wrześniu znów przywitamy Państwa dzieci/podopiecznych i pragniemy podziękować za Państwa ciągłe wsparcie.
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