
 

Jak nas widzą… 

Należy przede wszystkim pamiętać, że szkoła jest miejscem do nauki, a nie wybiegiem mody, 

czy wystawą sklepu odzieżowego. Pomimo,  że nasza szkoła  nie ma spisanego oficjalnego dress 

codu*, to jednak należy przestrzegać pewnych zaleceń. 

 Szkoła jest instytucją, a zatem obowiązuje w niej jak w każdej instytucji etykieta biznesu („etykieta 

biznesu” to nazwa, która może mylić; w istocie jest to bowiem etykieta instytucji, każdej instytucji). 

Wynika z tego, że w szkole obowiązują wszystkie wskazania etykiety biznesu, w tym wskazania 

dotyczące stroju. 

Im ważniejsza i poważniejsza instytucja tym strój jest bardziej poważny, skromny i elegancki. 

Dlaczego? Ponieważ ma to ważny wpływ na wizerunek instytucji. Im poważniejszy, skromniejszy 

i bardziej elegancki strój jej przedstawicieli, tym większy szacunek i poważniejsze traktowanie osób, 

które mają styczność z tą instytucją. 

Ubranie codzienne 

Ubiór codzienny ucznia może podkreślać jego osobowość. W doborze stroju, fryzury, biżuterii 

 i makijażu należy zachować jednak umiar ( z wyjątkiem zajęć praktycznych i konkursów uczennic 

 i uczniów z technikum usług fryzjerskich ) , pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy. 

 Należy przez to rozumieć następujące ustalenia: 

Strój powinien mieć charakter oficjalny, styl klasyczny lub sportowy. Zwykłe ubranie powinno być 

przede wszystkim skromne i stonowane. Obowiązkowo powinno być czyste, nie tylko spryskane wodą 

toaletową, ale czasami i przeciągnięte żelazkiem. 

Niedopuszczalne jednak jest noszenie: 

- bardzo krótkich spódniczek 

- obcisłych ubrań 

- wydekoltowanych bluzek 

- bluzek odsłaniających brzuch, ramiona, plecy 

- krótkich spodenek 

- nakrycia głowy 

- prześwitujących strojów 

Makijaż powinien być dyskretny, a biżuteria stonowana i nierzucająca się w oczy. 



W przypadku cieplejszych dni dopuszczalne się spodnie trzy czwarte u chłopców, ale należy pamiętać, 

żeby nie przychodzić w nich na egzamin! 

Ubiór elegancki 

 

Na wszelkie egzaminy maturalne, zawodowe, poprawkowe oraz oficjalne uroczystości należy 

przychodzić ubranym elegancko. W przypadku egzaminów próbnych zdania są podzielone, jednak 

istnieje przeświadczenie, że zawsze jest się lepiej ubrać bardziej elegancko niż mniej. 

 Strój, w którym przychodzimy odzwierciedla nasz szacunek do innych nauczycieli i siebie nawzajem. 

Na uroczyste okazje dziewczęta powinny założyć białą bluzkę i ciemną spódnicę, należy pamiętać 

 o stosownej długości spódnicy- najlepiej sięgającą do kolan, lub ciemne spodnie.  

 

Młodzi mężczyźni przychodzą w garniturze, albo przynajmniej koszuli. Dopuszczalny jest zestaw 

marynarka i jeansy. Można zrezygnować z krawata. Warto też pamiętać, że nawet biała koszula 

z krótkim rękawem ani koszula flanelowa nie jest uważana za elegancką. 

 

Strój galowy 

 

Jeżeli chodzi o egzaminy pisemne, ustne  i wyjątkowe uroczystości szkolne wymagany jest już pełny 

strój galowy. Dziewczyny powinny założyć białą bluzkę oraz ciemną spódnicę (czarną, grafitową, 

granatową) lub takie same spodnie. Dobrze jest też mieć marynarkę. Nadmiar ozdób nie jest mile 

widziany – najlepiej założyć maksymalnie dwa pierścionki na rękę, wkrętki zamiast długich 

kolczyków i dyskretną bransoletkę. 

W przypadku chłopców strój galowy to pełny garnitur: spodnie, marynarka i koszula wraz z 

krawatem. Wszystkie guziki w koszuli powinny być zapięte. W marynarce ostatni guzik (ten na dole) 

powinien być rozpięty. 

Jeżeli jest dostępna szatnia lub wieszaki, to nie powinno się zabierać okrycia wierzchniego na 

egzamin. 

 

Uroczystości szkolne/ Reprezentowanie szkoły 

 

Oficjalne uroczystości szkolne, takie jak akademie, apele, konkursy, konferencje i zebrania nie 

odbywają się często. Należy jednak pamiętać, że od uczestników wymagany jest strój galowy lub 

przynajmniej elegancki. 

 

*Dress code - zbiór zasad, dotyczących odpowiedniego dopasowania ubioru do okazji; jednego 

z elementów savoir-vivre. Zasady te zależne są od regionu świata, państwa, religii czy kultury. 
 

Ciąg dalszy nastąpi… 

                     Magdalena Gajerska-Kozak 
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