
King Solomon School Uniform Policy

It is our school policy that all Primary and Secondary pupils wear a school uniform
when attending school, or when participating in a formal school-organised event
outside school.

The school uniform gives pupils a sense of community and pride in the school. It
contributes to our ethos and sets an appropriate tone, supporting positive behavior
and discipline. It also supports pupils in learning how to dress appropriately.

School uniform list:

BOYS
Red, navy, black or white long/short sleeve
polo shirt with an embroidered school logo on
the upper left side.

Navy, black or khaki long trousers

Navy, black or khaki knee length shorts

GIRLS
Red, navy, black or white long/short sleeve
polo shirt with an embroidered school logo on
the upper left side.

Navy, black or khaki long trousers

Navy, black or khaki knee length shorts

Navy, black or Khaki knee length skirt

Red, navy or white polo dress with school
logo.

Note: Girls may wear Red, Navy, or white
tights/leggings with their skirt/dress.

BOYS & GIRLS
Red, navy or black cardigan with with an embroidered school logo on the upper left side.

Red, navy, blue or black sweatshirt with with an embroidered school logo on the upper left
side.

White short or long-sleeved button-down shirt for special occasions

Belts may be of uniform colour



Uniform supplies:
The school will provide two new sets of school uniforms to existing pupils and three
new sets of school uniforms to new beginners. All pupils are expected to receive
three additional sets of uniforms at the beginning of the second term.

Procedure in the Event of non-compliance:
The school uniform policy applies to all pupils. Failure to comply with the uniform
policy will result in pupils being excluded from sessions until the correct uniform is
delivered to school or purchased from the school office.

Signed: Rabbi J Ebrahimoff
Executive Head Teacher

Date: 29th August 2021



בביה"סאחידהתלבושתמדיניות
הכולללבושקודמונהגסולומוןקינגובתיכוןהבינייםבחטיבתהיסודי,בביה"ס

הלימוד,בימיזהלבושלקודמחוייביםהתלמידיםכלללתלמידים.אחידהתלבושת
מעברהאחידה,התלבושתמיוחדים.ובאירועיםבטקסיםוהעשרה,חוץבפעילויות
הסולידריות,תחושתאתמגבירההספרבביתוהסדרהמשמעתלקידוםלתרומתה

האחידות, השייכות ו"גאוות היחידה" של קינג סולומון סקול.

תלבושת ביה"ס
בנותבנים

חולצת פולו עם צווארון ארוכה או קצרה
בצבע אדום, כחול כהה (נייבי), שחור או
לבן עם סמל ביה"ס רקום בחוט על גבי

החולצה בצדה השמאלי מעל החזה.

מכנס ארוך בצבע כחול כהה, שחור או
חאקי

מכנס קצר (עד לגובה הברך) בצבע כחול
כהה, שחור או חאקי

חולצת פולו עם צווארון ארוכה או קצרה
בצבע אדום, כחול כהה (נייבי), שחור או
לבן עם סמל ביה"ס רקום בחוט על גבי

החולצה בצדה השמאלי מעל החזה.

מכנס ארוך בצבע כחול כהה, שחור או
חאקי

מכנס קצר (עד לגובה הברך) בצבע כחול
כהה, שחור או חאקי

חצאית (עד לגובה הברך) בצבע כחול
כהה, שחור או חאקי

שמלת פולו עם צווארון (עד לגובה הברך)
או קצרה בצבע אדום, כחול כהה (נייבי),
שחור או לבן עם סמל ביה"ס רקום בחוט

על גבי החולצה בצדה השמאלי מעל
החזה.

כלל התלמידים
החולצה בצדה השמאליקרדיגן בצבע כחול כהה עם סמל ביה"ס רקום בחוט על גבי

מעל החזה.
החולצה בצדהסווטשירט בצבע כחול כהה,עם סמל ביה"ס רקום בחוט על גבי

השמאלי מעל החזה.
סמל ביה"ס רקום בחוטחולצה לבנה מכופתרת לארועים מיוחדים (קצר או ארוך) עם

על גבי החולצה בצדה השמאלי מעל החזה.
חגורות בצבע התלבושת או בצבע שחור



חלוקת תלבושות
שנה"לבתחילתביה"ס.סמלאתהכוללתאחידהתלבושתלתלמידיםמספקביה"ס
שליחידותושלושממשיכיםלתלמידיםאחידהתלבושתשליחידותשתייספקביה"ס

עודנחלקהשניההמחציתתחילתבמהלךמצטרפים.לתלמידיםאחידהתלבושת
יחידותלרכושניתןכן,כמוהתלמידים.לכללאחידהתלבושתשליחידותשלוש

נוספות ממזכירות ביה"ס.

אכיפת קוד הלבוש הבית ספרי
ההגעה לביה"ס עם תלבושת אחידה הינה חובה.

שיביאו להם תלבושתתלמיד/ה שיגיעו ללא תלבושת ידרשו להתקשר להורים על מנת
ביום הלימודים.או לחילופין ידרשו לרכוש תלבושת חדשה, כדי שיוכלו להשתתף

Signed:
Rabbi Jacob Ebrahimoff
Executive Head Teacher
Date: 29th August 2021


