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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

Cieszymy się, że dołączają Państwo do wielkiej Rodziny Conradinowskiej, gratulujemy wyboru 

szkoły i dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. 

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, które ułatwią start na nowej ścieżce edukacji.  

Dane teleadresowe : 

Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum 

ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk 

Tel. (58) 341-05-95, centrala (58) 341-20-18             

e-mail  sekretariat@conradinum.edu.gdansk.pl   

strona  www.conradinum.edu.gdansk.pl 

1.Conradinum jest szkołą mundurową.  

a) Uczeń/uczennica zobowiązany/a jest nosić codziennie pełne umundurowanie. Mundur 

Conradinowski wzorowany jest na mundurze oficerskim Marynarki Wojennej (zdjęcia na 

końcu dokumentu). 

DZIEWCZĘTA 

1) mundur jednolity z emblematami: prosta spódniczka lub spodnie, marynarka (z 

dwurzędowym zapięciem, złote guziki z kotwicą) w kolorze granatowym lub czarnym; 

2) bluzka koszulowa: biała, granatowa, niebieska, popielata (bez wzorów); 

3) strój galowy: jednolity, prosta spódnica i marynarka w kolorze granatowym lub czarnym, 

bluzka koszulowa biała, krawat jednolity granatowy lub czarny, eleganckie obuwie czarne; 

CHŁOPCY 

1) mundur jednolity z emblematami: spodnie i marynarkę (z dwurzędowym zapięciem, złote 

guziki z kotwicą) koloru granatowego lub czarnego; 

2) koszula: biała, granatowa, niebieska, popielata (bez wzorów); 

3) dopuszcza się noszenie krawatów kolorowych za wyjątkiem stroju galowego; 

4) strój galowy: jednolity, spodnie i marynarka w kolorze granatowym lub czarnym, koszula 

biała, krawat jednolity granatowy lub czarny, buty męskie czarne. 

b) W okresie od 01.05 do 30.09 uczniowie mogą nosić koszulki (T-shirty) Conradinowskie  – 

mogą być one noszone bez marynarek mundurowych. Spodnie mundurowe są obowiązkowe 

cały rok. 

c) Informacje odnośnie możliwości zakupienia T-shirtów oraz emblematów do mundurów 

szkolnych w sekretariacie szkoły. 

d) Ucznia obowiązuje schludny, skromny wygląd, odpowiednia estetyczna fryzura; nie wolno 

nosić do munduru żadnych ozdób. 

e) Strój szkolny należy uszyć we własnym zakresie. 

f) Prosimy o uszycie mundurów do dnia 1 września zgodnie z powyższymi wytycznymi, są one 

wymagane w czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.  
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g) W wyjątkowych przypadkach na rozpoczęciu roku szkolnego dopuszczalny jest strój galowy 

(biała koszula, ciemne spodnie garniturowe, ciemny krawat, buty męskie czarne). 

h) W klasie technik budowy jednostek pływających należy dodatkowo zaopatrzyć się o strój 

roboczy, kombinezon oraz buty na twardej i grubej podeszwie. 

i) Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązują koszulki (T-shirty) białe, czarne lub z 

logo szkoły i ciemne spodenki, dopuszczalny jest również dres sportowy. Obuwie sportowe. 

2. W szkole funkcjonuje dziennik GPE. Niezbędne będzie podanie maila (ucznia i rodzica) 

zgłoszonego do GPE w szkole podstawowej.  

3. Wykaz podręczników dla klas pierwszych znajduje się na stronie internetowej szkoły 

www.conradinum.edu.gdansk.pl  

4. Badania lekarskie (bezpłatne) skierowanie i pełną informację otrzymują Państwo w sekretariacie 

szkoły.  

5. W pierwszym tygodniu nauki należy dostarczyć do pielęgniarki szkolnej: Bilans zdrowia i kartę 

szczepień. A do sekretariatu szkoły opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o ile dziecko 

posiada. 

 6. Uczniowie ubiegający się o miejsce w Bursie Gdańskiej składają dokumenty zgodnie z zasadą 

rekrutacji obowiązującej w tej placówce. Szkoła nie prowadzi pośrednictwa w tej rekrutacji. 

7. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do szkoły należy niezwłocznie dostarczyć do 

sekretariatu szkoły: 

- 3 podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia legitymacyjne (30mmx42mm) w stroju galowym 

(biała koszula, czarny/granatowy krawat), 

- jeśli uczeń posiada - aktualne orzeczenia o kształceniu specjalnym wystawione przez PPP na 

nowy cykl kształcenia, 

- oświadczenie woli o uczestnictwie w zajęciach religii/etyki (załącznik do tego dokumentu lub 

do pobrania na stronie szkoły), 

- oświadczenie dotyczące przestrzegania procedury bezpieczeństwa związanego z C0VID- 19 

(załącznik do tego dokumentu lub do pobrania na stronie szkoły), 

- klauzule zgody (załącznik do tego dokumentu lub do pobrania na stronie szkoły). 

 8. Plan lekcji na rok szkolny 2021/2022 podany zostanie na pierwszym spotkaniu z wychowawcą 

klasy oraz opublikowany na stronie szkoły. 

9. Szczegóły rozpoczęcia roku szkolnego podane zostaną w ostatnim tygodniu sierpnia na stronie 

internetowej szkoły oraz fb szkoły https://www.facebook.com/soit.conradinum 

10. Spotkanie Dyrekcji i wychowawców z Rodzicami i Opiekunami odbędzie się w pierwszym 

tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego (informacja zostanie podana w podziale na 

oddziały w ostatnim tygodniu sierpnia na stronie www). 

11. Wszelkich informacji na temat pomocy materialnej udziela komisja ds. pomocy materialnej 

uczniom – szczegóły podadzą wychowawcy na pierwszym spotkaniu. 
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12. Szkoła podlega Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku. Jeśli w czasie wakacji 

będą Państwo chcieli skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dane teleadresowe 

placówek znajdują się na stronie www szkoły w zakładce pedagog. 

13. W przypadku nauczania zdalnego niezbędne będzie posiadanie mikrofonu i kamerki. Szkoła 

funkcjonuje na aplikacji Teams. 

Życzymy owocnej nauki oraz dużo sukcesów szkolnych i poza szkolnych. 

Dyrekcja  

SOiT Conradinum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzorcowy strój galowy w wersji dla dziewczyn. 
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Wzorcowy strój galowy w wersji dla chłopców. 


