
PRAMUKA

Kelengkapan pramuka : stangan leher, topi bludru/laken, tanda kepramukaan

ATURAN SERAGAM PRAMUKA

1) Tutup Kepala:

a)  dibuat  dari bahan  warna coklat tua. 

b)  berbentuk baret.

c)  dikenakan   dengan  tepi   mendatar,  bagian   atasnya ditarik miring ke kanan.

2)  Baju:

a)  dibuat  dari bahan  warna coklat muda. 

b)  lengan pendek.

c)  memakai lidah bahu lebar 3 cm. 

d)  kerah model kerah dasi.

e)  kancing    baju   di   depan    berwarna   sama    dengan bajunya

f)   memakai   dua  saku  tempel   di  dada   kanan   dan  kiri dengan lipatan  luar selebar  2 cm di 

tengah saku dan diberi tutup  bergelombang.

g)  dimasukkan  ke dalam celana.

3)  Celana:

a)  dibuat   dari bahan  warna coklat tua. 

b)  berbentuk celana panjang.
c)  memakai   ban  pinggang  dan  tempat  ikat  pinggang
 (brattle) selebar 1 cm.
d)  memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.

e)  memakai  saku tempel  di bagian  belakang  kanan  dan kiri dengan lipatan luar 

selebar 2 cm dan diberi tutup.

f)  memakai  saku  timbul  di bagian  samping  kanan  dan kiri dengan lipatan  

dalam  di tengah saku  dan  diberi tutup  (ukuran  saku  disesuaikan  dengan 

besar  badan pemakai).
g)  memakai ritsleting di bagian depan.
h)  memakai ikat pinggang berwarna hitam.

4)  Setangan Leher:

a)  dibuat  dari bahan  warna merah  dan putih 

b)  berbentuk segitiga sama kaki;
(1)   sisi panjang   120-130 cm  dengan sudut  bawah

      90º(panjang  disesuaikan   dengan  tinggi   badan pemakai sampai di pinggang)

(2)   bahan  dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm
c)  setangan leher  dilipat sedemikian  rupa  (lebar lipatan

± 5 cm) sehingga  warna  merah  putih tampak  dengan jelas, dan pemakaiannya tampak  rapi.

d)  dikenakan  dengan cincin (ring) setangan leher. e)  dikenakan  di bawah  kerah baju.

ATURAN PEMAKAIAN SERAGAM

Senin    : seragam OSIS
Selasa   : Pramuka
Rabu, Kamis  : seragam almamater (krem)
Jumat    : seragam batik Marsudirini
Sabtu   : Seragam batik SMA Sedes Sapientiae Bedono

Sepatu   : hitam polos bertali, bebas, fantofel (model disertakan)

10 cm di atas pinggul

CELANA PANJANG PUTRA
(DEPAN)

saku dalam

10 cm di atas pinggul

CELANA PANJANG PUTRA
(BELAKANG)

saku dalam

TIDAK DIPERKENANKAN JAHIT MODEL JEANS ATAU PENSIL

MODEL CELANA ABU-ABU, IDENTITAS, DAN HITAM

   MODEL SEPATU HITAM POLOS BERTALI
   (HARI SENIN DAN SELASA)

   MODEL SEPATU HITAM PANTOFEL
   (HARI RABU DAN KAMIS)
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