
İ L K O K U L /  Forma - Beden Eğitimi ve Spor Kıyafetleri 

Forma / Okul Kıyafeti  
Okulumuzun 1-4. sınıflarına ait öğrenci kıyafetleri, Öğrenci Birliği tarafından seçilmiştir. Öğrencilerimizin  
çeşitli alternatifte hazırlanmış ve özel logolu imal edilmiş koleksiyondan yapacakları tercihe göre giyinmeleri  
esastır. Okul kıyafetlerinde değişiklik yapılamaz. Kıyafetler, okul mağazasında mevcuttur. 

Genel Kurallar 

• Öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor dersleri / Seçmeli Etkinlik günlerinde, spor kıyafetleri ile okula 
gelebilir. 

• Cuma günleri serbest kıyafet giyebilir. 
• Cuma günü, Beden Eğitimi ve Spor dersi olan sınıflar, Perşembe günü serbest kıyafet giyebilir. 
• Okul giysilerinde mevcut olan etiketlere, öğrenci bilgilerinin yazılması ve dolaplarında yedek 

giysilerinin bulunması tavsiye edilir. 
• Öğrencilerin saçları, dikkatlerini dağıtmayacak uzunlukta ve hijyen şartlarına uygun olması beklenir. 

1-4. Sınıflar 

Kız   Renk     Model                         
Forma  Lacivert    % 98 pamuk, % 2 likralı karde kumaştan özel imalat, jile 

 
  Lacivert    % 65 pamuk, % 35 pes karde kumaştan özel imalat, şort etek 
   
  Lacivert    % 98 pamuk, % 2 likra karde kumaştan özel imalat, pantolon 
   
  Beyaz, Yeşil, Lacivert  % 97 compakt pamuk, % 3 likra pike kumaştan özel imalat, kısa  
  (sarı, yeşil, lacivert biyeli)  veya uzun kollu polo yaka tişört 
   
  Lacivert    % 100 compakt pamuk, kapüşonlu, fermuarlı, Selanik  
  (yeşil, sarı, lacivert biyeli)               örme, kanguru cepli özel imalat sweatshirt (hırka) 
 
  Yeşil    % 100 compact pamuk, Selanik örme, özel imalat süveter 
  (yeşil, sarı, lacivert biyeli)   

Ayakkabı  Serbest    Sandalet giyilemez. 

Çorap Beyaz, Lacivert   Desensiz, külotlu veya diz altı kısa model. 
                                         Çorapsız okula gelinemez. 

Erkek  Renk     Model                         

Forma  Lacivert    % 98 pamuk, % 2 likra karde kumaştan özel imalat, pantolon 

  Lacivert    % 98 pamuk, % 2 likra karde kumaştan özel imalat, bermuda şort 

  Beyaz, Yeşil, Lacivert  % 97 pamuk, % 3 likra pike kumaştan özel imalat, kısa veya 
  (sarı, yeşil, lacivert biyeli)   uzun kollu polo yaka tişört 

  Lacivert    % 100 compact pamuk, kapüşonlu, fermuarlı, yaka 
   (yeşil, sarı, lacivert biyeli)  ve kol örme, kanguru cepli özel imalat sweatshirt (hırka) 

  Yeşil    % 100 compact pamuk, yaka, kol ağzı ve etek ucu 
   (yeşil, sarı, lacivert biyeli)  örme, özel imalat süveter  

 Ayakkabı  Serbest    Sandalet giyilemez. 

 Çorap  Beyaz, Lacivert   Diz altı veya kısa model. Çorapsız okula gelinemez. 



  

Beden Eğitimi ve Spor Kıyafeti 

Her sınıftan öğrencinin, Beden Eğitimi ve Spor dersleri ile çeşitli spor etkinliklerinde giyecekleri kıyafetlere 
uyum esastır, değişiklik yapılamaz. 
 
Öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor derslerinin olduğu günlerde okula spor kıyafetleri ile gelebilir. 
 
Kız / Erkek                                                                                                

 Eşofman    % 75 compact pamuk, % 20 pes, %5 likra üstü kapüşonlu tam fermuarlı,  
                                                   kanguru cepli, kol manşeti ve etek ucu ribanalı, beden rengi yeşil renkte  
                                                   tasarlanarak, sarı biyeli, logolu özel imalattır. 
  
Tişört   % 100 pamuk, beyaz ve sarı renkte seçenekli olarak hazırlanmış,  yaka ve  
                                                   kol kenarları yeşil ve sarı biyeli, logolu özel imalattır. Sarı renkte uzun kol seçeneği 
                                                   mevcuttur. 
 
Şort    % 75 compact pamuk, % 20 pes, %5 likra beden rengi yeşil, ince sarı biyeli,  
                                                   logolu arka cep fermuarlı özel imalattır. 
 
Ayakkabı   Spor ayakkabı 

Çorap   Düz beyaz çorap giyilir. Külotlu çorap giyilemez. 

 

 

 


