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Dragi copii, dragi părinți,

În urma sondajului realizat în rândul părinților din Școala Gimnazială „Traian” Craiova, la care au
răspuns 652 persoane (rezultate disponibile aici: https://bit.ly/3vjLqZF), din consultarea
învățătorilor/diriginților și cu aprobarea Consiliului de Administrație, reiese că, în anul școlar 2022-2023,
elevii școlii noastre vor purta următoarea ținută școlară:
- Tricou sport și/sau polo alb cu mânecă scurtă și/sau lungă, fără însemne referitoare la firma
producătoare și/sau model/desen;
- Hanorac cu fermoar și/sau pulover cu/fără nasturi roșu, fără însemne referitoare la firma producătoare
și/sau model/desen;
- Pantaloni/blugi/fustă bleumarin/negru, modele decente, la alegere, fără însemne referitoare la firma
producătoare și/sau model/desen. În zilele călduroase, elevii pot purta pantaloni de aceleași culori, cu
lungimea până în dreptul genunchiului/”trei sferturi” (nu pot fi purtate bermude/șorturi/pantaloni
scurți);
- Considerăm că machiajul feței și vopsirea părului sunt activități care nu își au locul la vârstele
gimnaziului sau în spațiul școlar, așa că vom insista pe menținerea aspectului natural, discret și
îngrijit al copiilor noștri.
Elevii pot purta doar tricoul alb, în zilele cu temperaturi ridicate, și hanorac/pulover roșu cu/fără nasturi
(în funcție de preferințe/zile), în restul zilelor.
În zile în care, în orar, există disciplina Educație fizică, elevii vor avea în ghiozdan un tricou alb de schimb.
Articolele de îmbrăcăminte pentru fiecare copil vor fi achiziționate de fiecare părinte, până la data de
5 septembrie 2022, din orice magazin care comercializează produsele identice sau similare cu cele prezentate
mai jos, nefiind necesară respectarea unei anumite firme/magazin:

Vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la sondajul nostru, pentru exprimarea opiniilor și sugestiilor
de orice fel și înțeleg temerile unora dintre dvs. Așa cum știm, e firesc să nu fim cu toții de acord și, de aceea,
am insistat ca decizia (oricare ar fi ea) să fie una asumată democratic. Chiar dacă știm că vor fi copii
nemulțumiți, așa cum zicea și unul dintre părinții din Consiliul Reprezentativ, la aceste vârste, noi suntem cei
care le insuflăm valori și credințe. Ca orice proces de schimbare, negarea, furia, negocierea sunt elemente care
apar firesc. Cred că e important să privim procesul din mai multe perspective, cu avantaje și dezavantaje și să
îl prezentăm copiilor ca o provocare, nu ca o obligație. Depinde mult de noi, adulții din jurul lor.
Chiar dacă studiile arată că impactul purtării uniformei este unul pozitiv, noi ne-am propus să îl măsurăm
după primul semestru.
În numele Echipei ”Traian”, vă mulțumesc pentru susținere și înțelegere,
Diana Brătucu

