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     MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN -  DOLJ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ DECEBAL ” CRAIOVA – DOLJ 

B-dul N. Titulescu, Nr.64; Tel/Fax. 0351801841 

Email: scoala12craiova@yahoo.com 

Web: www.scoala12craiova.ro 

 
              

Dragi copii, stimați părinți, 

                     Vă mulțumim pentru promptitudinea cu care ați răspuns la propunerea noastră privind ținuta 

școlară și vă asigurăm că vom ține întotdeauna cont de opiniile dumneavoastră, spre binele copiilor noștri. 

                     Acesta este rezultatul obtinut in urma chestionarului la care 389 dintre dumneavoastră ați 

răspuns: 
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                     În urma sondajului realizat în rândul părinților din Școala Gimnazială „Decebal” Craiova, din 

consultarea învățătorilor/diriginților, reiese că, în anul școlar 2022-2023, elevii școlii noastre vor purta 

următoarea ținută școlară:  

- Pantaloni/blugi/fustă bleumarin, 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” 

- 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 verde, fără însemne referitoare la firma producătoare și/sau model/desen;  

- 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 verde în restul zilelor.  

            În zile în care, în orar, există disciplina Educație fizică, elevii vor purta pantaloni de trening 

bleumarin si vor avea în ghiozdan un tricou alb simplu de schimb.  

            Articolele de îmbrăcăminte pentru fiecare elev al școlii noastre  vor fi achiziționate de fiecare părinte, 

individual până la data de 5 septembrie 2022, din orice magazin care comercializează produsele identice sau 

similare cu cele prezentate mai jos,  nefiind necesara respectarea unei anumite firme/magazin:  
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                  Suntem recunoscători 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, la aceste vârste, noi suntem cei care le insuflăm valori 

și credințe. Va rugam sa le prezentati situatia intr-un mod pozitiv, ca o provocare, si nu ca obligativitate. 

                În numele colectivului Scolii Gimnaziale ”Decebal”, vă mulțumesc pentru susținere și înțelegere,  

 Prof. Florin Marius Tucă 

 

      

  

 


