
Jak wyglądać stosownie, czyli ubrania a sytuacje. 

 
Spotykając zupełnie nieznanego nam człowieka oceniamy go, biorąc pod 

uwagę: jego ogólny wygląd (w tym sposób ubierania się), zachowanie, sposób 

wysławiania się. Oczywiście tzw. pierwsze wrażenie może być mylące, 

najczęściej jednak w miarę poznawanie tego człowieka, pierwsze sygnały 

nabierają dodatkowego znaczenia. Dlatego między innymi, tak ważny jest nasz 

wygląd, sposób bycia oraz język, słownictwo, którym się porozumiewamy. 

Szkoła jest miejscem nauki, strój uczniów nie powinien nikogo szokować i 

wzbudzać niepotrzebnych emocji - ubrania nie mogą zawierać obraźliwych/ 

wulgarnych napisów. Uczniowie powinni być ubrani czysto, schludnie, 

skromnie. Nasz strój dużo o nas mówi, zwłaszcza młodzi ludzie lubią ubiorem 

wyrażać swoją indywidualność, charakter, poglądy, przynależność do określonej 

grupy czy subkultury, zaciera się granica między tym co oficjalne, nieoficjalne, 

sportowe, dzienne czy wieczorowe. Należy jednak pamiętać o sytuacjach, w 

których obowiązuje elegancki strój, takich jak np. uroczystości szkolne. 

Zapis ze statutu szkoły:  

„Uczeń ma obowiązek: 

9)nosić mundurek szkolny (z wyjątkiem dyskotek i Dnia Dziecka) (…), 

10)dbać o schludny wygląd, tzn. czystość swoich ubrań, włosów, paznokci(nie 

można uczniowi farbować włosów, malować paznokci, wykonywać makijażu-z 

wyjątkiem balów maskowych i występów artystycznych)” 

         Szkoła jest miejscem, w którym nasze pociechy zdobywają wiedzę, nowe 

umiejętności oraz zawierają znajomości. To też przestrzeń, w której  przebywają 

znaczą część dnia, warto zatem zadbać o komfort i wygodę. Okres szkoły 

podstawowej to moment, gdy dziecko potrzebuje jeszcze bardzo wiele swobody 

ruchu – dlatego ubranie musi być wygodne i miękkie w dotyku, by nie 

przeszkadzać w zabawie. Należy wyrabiać samodzielność u dzieci, kształtować 

umiejętności związane z samoobsługą (ubieranie się, mycie, czesanie, dbałość o 

estetyczny wygląd zewnętrzny). Uwrażliwiać je na właściwy do pogody i do 

okazji dobór stroju. 

Ubranie powinno być dobrane odpowiednio do pogody, tak by organizm 

nie przegrzewał się i nie pocił podczas wysokich temperatur na zewnątrz i 

wewnątrz pomieszczeń. Nie można pozwolić również na to, by organizm został 

wyziębiony podczas niskich temperatur. Szczególnie należy zwracać uwagę na 

okrycie głowy, okrycie tułowia ( okolice nerek), a także na ciepłe i 

nieprzemakalne obuwie. Dzieci muszą także pamiętać o zmianie obuwia po 

wejściu do szkoły. Warto zadbać o strój na w-f , tak aby był wygodny i 

funkcjonalny. 

 


