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ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Το σχολείο στο πλαίσιο του ρόλου του στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών του στοχεύει,
ανάμεσα σε άλλα, στην άσκηση κάθε μαθητή και μαθήτριας στην ευπρέπεια και την αυτοπειθαρχία καθώς
και στην τήρηση κανονισμών.
ΣΤΟΛΗ
Α. Η επίσημη στολή αποτελείται από: Γκρίζο μαθητικό παντελόνι/φούστα (ίσια γραμμή, χωρίς πιέτες),
άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα και μαύρα παπούτσια (όχι αθλητικά). Η επίσημη στολή θα
χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Αντιπροσώπευση του σχολείου σε διάφορες εκδηλώσεις/δραστηριότητες
• Παρελάσεις
• Φωτογραφίσεις
• Τελετή Αποφοίτησης και άλλες επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου
Στις πιο πάνω περιπτώσεις πλην των παρελάσεων και της τελετής αποφοίτησης μπορεί επίσης να φορεθεί
μαύρο τζιν παντελόνι αντί του γκρίζου μαθητικού.
Β. Η καθημερινή στολή αποτελείται από:





Τζιν παντελόνι, σκούρο μπλε ή μαύρο, χωρίς επιγραφές και σκισίματα
Μπλούζα άσπρη, μπλέ, μαύρη ή γκρίζα με στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς μεγάλες επιγραφές ή
λογότυπα.
Τρικό, φούτερ ή μπουφάν στα πιο πάνω χρώματα (μαύρο, γκρίζο, άσπρο και μπλε) χωρίς μεγάλες
επιγραφές και λογότυπα κατά τους χειμερινούς μήνες. (Φοριούνται πάνω από την μπλούζα)
Οι μαθητές της Γ’ τάξης φορούν ομοιόμορφο φούτερ το σχέδιο του οποίου υποβάλλεται από το
ΚΜΣ κατόπιν συνεννόησης και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση.

Γ. Η στολή Γυμναστικής αποτελείται από :




Φανέλα άσπρη (με στρογγυλή λαιμόκοψη)
Παντελονάκι/ βερμούδα ή φόρμα μονόχρωμη, σε χρώμα μαύρο ή γκρίζο ή μπλε ή κολάν για τις
μαθήτριες)
Αθλητικά παπούτσια

Σημείωση:
Οι αθλητικές φόρμες δεν αποτελούν μέρος της καθημερινής μαθητικής στολής. Οι μαθητές τις φορούν
μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, το ίδιο ισχύει και για τις βερμούδες ή τα κολάν
παντελόνια που φοριούνται στο μάθημα αυτό.
Κατ’ εξαίρεση, οι φόρμες, μπορεί να επιτραπούν μόνο σε περιόδους μεγάλου ψύχους και πάντα κατόπιν
συζήτησης και συνεννόησης μεταξύ Διεύθυνσης και Κ.Μ.Σ..
Διευκρινίζεται ότι οι φόρμες θα πρέπει να είναι μονόχρωμες (χρώματα: μαύρο, μπλε, γκρι) σε κλασικό
και όχι εξεζητημένο σχέδιο, δεν επιτρέπονται εφαρμοστές φόρμες (τύπου κολάν) ή τύπου βράκα.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Εμφάνιση: Ως μη αποδεκτή σχολική θεωρείται η προκλητική εμφάνιση και αυτή που παραβιάζει τους
επικρατούντες κανόνες της αισθητικής και ηθικής. (π.χ. πολλά και φανταχτερά κοσμήματα, εξεζητημένα
κτενίσματα, προκλητικό ντύσιμο, μεγάλα τατουάζ). Με βάση αυτό το σκεπτικό, το σχολείο θεωρεί ως μη
αποδεκτή εμφάνιση τα πιο κάτω:
Για τους μαθητές: Οι κοντές ή αμάνικες φανέλες/ενδυμασίες που αφήνουν ακάλυπτο μέρος του σώματος,
τα πολύ μακριά και ατημέλητα μαλλιά, τα βαμμένα μαλλιά, τα περίεργα κουρέματα, τα μούσια, τα γένια,
τα δακτυλίδια, τα σκουλαρίκια στο πρόσωπο, οι διακοσμητικές καδένες, τα μεγάλα τατουάζ και άλλα
παρόμοια.
Για τις μαθήτριες: Οι κοντές ή αμάνικες φανέλες/ενδυμασίες που αφήνουν ακάλυπτο μέρος του σώματος,
οι κοντές φούστες, τα πολλά φανταχτερά κοσμήματα, τα σκουλαρίκια στο πρόσωπο, τα μακριά ή/και
βαμμένα νύχια, τα βαμμένα μαλλιά, τα μεγάλα τατουάζ τα εξεζητημένα κτενίσματα και το μακιγιαρισμένο
πρόσωπο.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να φορούν μικρά /διακριτικά σκουλαρίκια στο αυτί (ένα στο κάθε
αυτί).
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

