
REGULAMIN  
 STOSOWANIA WYRÓŻNIKA JEDNOLITEGO STROJU  

w  Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku 
w roku szkolnym 2016/2017 

 
1. Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku posiada wyróżnik 
jednolitego stroju w postaci krawatu męskiego i damskiego (ten może być również noszony 
jako apaszka). 
 
2. Prawo do noszenia wyróżnika jednolitego stroju w postaci krawatu męskiego lub 
damskiego mają uczniowie, absolwenci, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz członkowie 
Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. 
Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. 
 
3. Istnieje możliwość wyboru koloru krawata dla ucznia, nauczyciela i absolwenta – szarego 
lub granatowego. 
 
4. Wyróżniki jednolitego stroju będą noszone obligatoryjnie w czasie: 
- uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 
- świąt państwowych i wewnątrzszkolnych – daty wymienione w kalendarzu danego roku 
szkolnego 
- reprezentowania szkoły na zewnątrz (uroczystości, konkursy, olimpiady, etc.) 
 
5. Wyróżniki jednolitego stroju mogą być również noszone poza ww. uroczystościami, ale 
obowiązuje wówczas strój schludny i godne zachowanie, ponieważ krawat jest elementem 
stroju reprezentacyjnego szkoły. 
 
6. Noszenie krawata w czasie ww. uroczystości jest obowiązkowe dla ucznia i dobrowolne 
dla nauczycieli i absolwentów. 
 
7. W roku szkolnym 2016/17 zakup krawata jako elementu jednolitego stroju jest 
obligatoryjny dla uczniów klas I. 
 
8. Krawat jako wyróżnik jednolitego stroju przysługuje tylko osobom wymienionym w pkt 
2. Nabywający krawat zobowiązują się nie odstępować krawatu osobom trzecim. 
 
9. Jeżeli uczeń szkoły zgubi krawat, nabywa nowy krawat w cenie wyższej. 
 
10. Zakupu krawatów dokonuje Rada Rodziców, a następnie dystrybuuje je wśród uczniów. 
Dystrybucją krawatów dla nauczycieli i absolwentów zajmuje się Towarzystwo 
Wychowanków. 
 
11. Koszty zakupu ponosi dla ucznia jego rodzic. Krawat zakupiony jest własnością ucznia. 
 
12. Dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, po opinii wychowawcy i Rady Rodziców, 
krawat może być dofinansowany. Dofinansowaniem zajmuje się Rada Rodziców we 
współpracy z Towarzystwem Wychowanków. 
 



13. Uczniowie nabywają krawaty po kosztach produkcji. 
 
14. Symbolikę krawata określa zał. 1 (Projekt krawata) 
 
Zał. 1 

PROJEKT KRAWATA 
 

1. Krawaty dla uczniów, absolwentów i nauczycieli są w kolorach granatowym lub szarym. 
 
2. Na krawatach damskim i męskim znajduje się haft, składający się z trzech komponentów: 
 
- litery V z symbolicznymi paskami (patrz pkt. 4 poniżej) 
- daty „1180” 
- herbu szkoły 
 
Na krawacie męskim znajduje się jeden haft, a na krawacie damskim dwa hafty. 
 
3. Herb na krawacie jest złoty, a berła, monogram patrona oraz daty na herbie są granatowe. 
 
4. Paski mają znaczenie symboliczne (zgodnie z rysunkiem od dołu): 
- najniżej wąski biały pasek oddzielający od koloru tła tj. granatowego lub szarego 
- brązowy – kolor habitów benedyktyńskich w czasach powstania szkoły 
- wąski biały pasek – oddzielający 
- czarny – kolor habitów jezuickich 
- następne trzy paski (węższe od brązowego i czarnego) – biały, czerwony i złoty - to barwy 
herbu Nałęcz (rodu Stanisława Małachowskiego – patrona szkoły) 
- dwa górne paski (szersze od pozostałych, zgodnie z rysunkiem) - najpierw biały, potem 
czerwony - to barwy narodowe. 
 
5. Data powstania szkoły (między ramionami V na wysokości zgodnej z rysunkiem) cyfry 
„1180” złote i lekko wypukłe. 
 
Litera V nawiązuje do postaci generała Romana Czarnomskiego, absolwenta Gimnazjum – 
najmłodszego w historii Polski kawalera Virtuti Militari (za męstwo w powstaniu 
listopadowym).  
 
6. Wymiary krawatów: 
Krawat męski – długość całkowita 153 cm, szerokość - w najwęższym miejscu 3 cm, w 
najszerszym 7 cm. 
Krawat damski – długość całkowita 154 cm,  szerokość 5 cm. 
 
7. Haft (licząc w pionie - razem z odstępami) zajmuje 8 cm. 
 
 


