ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
1. Οι μαθητές και οι μαθήτριες φορούν πάντοτε στο Σχολείο την εγκεκριμένη στολή τους, καθ’ όλη
τη διάρκεια της λειτουργίας του. Αυτό τους προσδίδει την ιδιότητα του μαθητή. Η συνέπεια
προς τον κανονισμό της στολής όπως καθορίζεται από τις σχετικές εγκυκλίους του Υ.Π.Π.Α.Ν.
είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε μαθητή και της οικογένειάς του.
•
•

Η προσέλευση στο Σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή αποτελεί παράπτωμα που τιμωρείται. Οι
παραβάτες παραπέμπονται προς τούτο στη Διεύθυνση.
Σε ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις, αν δηλαδή μαθητής προσέλθει κατ’ ανάγκη μια
ημέρα χωρίς στολή, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει, πριν ακόμα αρχίσει η πρώτη
περίοδος, σχετική γραπτή άδεια από τον υπεύθυνο Β.Δ. του τμήματός του.

2. Ειδικό έντυπο που δίνει το Σχολείο στον μαθητή, όταν γίνονται οι εγγραφές για τη νέα σχολική
χρονιά, καλύπτει το θέμα της στολής με κάθε λεπτομέρεια. Ο μαθητής οφείλει, για πληρέστερη
ενημέρωση ή λύση αποριών, να καταφεύγει στη Διεύθυνση ή στους καθηγητές του Σχολείου.
Ο μαθητής φορεί καθημερινά και καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους,
συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου, την καθορισμένη (καθημερινή)
στολή.
(α) Καθημερινή Στολή Μαθητή
• Πουκάμισο: Άσπρο με συνηθισμένο γιακά, με μακρύ ή κοντό μανίκι.
• Φανέλα:
Άσπρη, γκρίζα, μπλε ή μαύρη μονόχρωμη, με μανίκι και χωρίς γράμματα ή
άλλα διακριτικά.
• Παντελόνι:
Γκρίζο ή τζιν (σκούρο μπλε, μαύρο ή γκρίζο). ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΚΙΣΜΕΝΑ ΤΖΙΝ.
• Τρικό:
Μπλε, μαύρο, γκρίζο ή άσπρο με ή χωρίς μανίκι πάνω από το πουκάμισο ή τη
φανέλα.
• Εσάρπα:
Μπλε, μαύρη, άσπρη ή γκρίζα, απλή μονόχρωμη, χωρίς γράμματα ή άλλα
(κασκόλ)
διακριτικά (κατά τη χειμερινή περίοδο). Εσάρπες αθλητικών ομάδων
απαγορεύονται.
• Σακάκι ή
Μπουφάν:
Μπλε, μαύρο, γκρίζο ή άσπρο απλό μονόχρωμο, χωρίς γράμματα ή άλλα
διακριτικά.
• Παπούτσια: Απλά δερμάτινα, μαύρα ή τα οριζόμενα για το μάθημα της Γυμναστικής (όχι
πολύχρωμα).
Στολή για το μάθημα της Γυμναστικής
• Φανέλα:

Άσπρη, γκρίζα, μπλε ή μαύρη μονόχρωμη και χωρίς γράμματα ή
άλλα διακριτικά.
• Παντελονάκι: Μπλε, μαύρο ή γκρίζο
• Φόρμα:
Μπλε, μαύρη, ή γκρίζα ή και συνδυασμένα σε κλασικό σχέδιο
• Παπούτσια: Αθλητικά χρώματος μαύρου, μπλε, γκρίζου, άσπρου ή συνδυασμός των πιο
πάνω χρωμάτων.
Ο μαθητής φέρει μαζί του τη στολή της Γυμναστικής και αλλάζει στα αποδυτήρια.
Δεν προσέρχεται στο Σχολείο ούτε αποχωρεί από το Σχολείο φορώντας τη στολή της Γυμναστικής.

(β) Καθημερινή Στολή Μαθήτριας
• Πουκάμισο: Άσπρο με συνηθισμένο γιακά, με μακρύ ή κοντό μανίκι.
• Φανέλα:
Άσπρη, γκρίζα, μπλε ή μαύρη μονόχρωμη με μανίκι, και χωρίς γράμματα ή
άλλα διακριτικά.
• Φούστα:
Γκρίζα.
• Παντελόνι: Γκρίζο ή τζιν (σκούρο μπλε, μαύρο, γκρίζο). ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΚΙΣΜΕΝΑ ΤΖΙΝ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΤΑ ΚΟΛΑΝ.
• Τρικό:
Μπλε, μαύρο, γκρίζο ή άσπρο με ή χωρίς μανίκι πάνω από το πουκάμισο ή
τη φανέλα.
• Εσάρπα:
Μπλε, μαύρη ή άσπρη ή γκρίζα, απλή μονόχρωμη, χωρίς γράμματα ή άλλα
διακριτικά (κατά τη χειμερινή περίοδο). Εσάρπες αθλητικών ομάδων
απαγορεύονται.
• Σακάκι ή
Μπουφάν:
Μπλε, μαύρο, γκρίζο ή άσπρο απλό μονόχρωμο, χωρίς γράμματα ή άλλα
διακριτικά.
• Παπούτσια: Απλά χαμηλά δερμάτινα, μαύρα ή τα οριζόμενα για το μάθημα της
Γυμναστικής
Στολή για το μάθημα της Γυμναστικής:
• Φανέλα:

Άσπρη, γκρίζα, μπλε ή μαύρη μονόχρωμη και χωρίς γράμματα ή άλλα
διακριτικά.
• Παντελονάκι: Μπλε, μαύρο ή γκρίζο.
• Φόρμα:
Μπλε, μαύρη ή γκρίζα ή συνδυασμένα σε κλασικό σχέδιο.
• Παπούτσια: Αθλητικά χρώματος μαύρου, μπλε, γκρίζου, άσπρου ή συνδυασμός των πιο
πάνω χρωμάτων.
Η μαθήτρια φέρει μαζί της τη στολή της Γυμναστικής και αλλάζει στα αποδυτήρια.
Δεν προσέρχεται στο Σχολείο ούτε αποχωρεί από το Σχολείο φορώντας τη στολή της Γυμναστικής.
(γ) Επίσημη στολή
Στις περιπτώσεις συμμετοχής μαθητή σε επίσημες εκδηλώσεις και παρελάσεις εθνικών επετείων,
θα χρησιμοποιείται η ισχύουσα από το Υ.Π.Π.Α.Ν. επίσημη στολή, δηλαδή:
• Μαθητής:
• Μαθήτρια:

Γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα και μπλε τρικό «V», αν
χρειάζεται.
Μαύρα δερμάτινα παπούτσια.
Γκρίζα φούστα, άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα και μπλε τρικό «V», αν
χρειάζεται.
Μαύρα δερμάτινα παπούτσια.

Η επίσημη στολή είναι υποχρεωτική στις πιο κάτω περιπτώσεις:
• Στις δοξολογίες, στις καταθέσεις στεφάνων, στις παρελάσεις, στις επισκέψεις σε επίσημα
πρόσωπα και γενικά σε αντιπροσώπευση του Σχολείου σε διάφορες εκδηλώσεις
• Στους επίσημους εορτασμούς του Σχολείου (Χορωδία – Ορχήστρα, Απαγγελίες, Άγημα κ.λπ.)
• Στην επίσημη τελική φωτογράφιση
• Στην Τελική Γιορτή (Αποφοίτηση)
• Όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από το Σχολείο
(δ) Στολή για τα Εργαστήρια
Ο μαθητής συμμορφώνονται προς τις οδηγίες του Σχολείου σχετικά με τις ειδικές στολές που
προβλέπονται στον Περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Νόμο του 1996.
(ε) Στολή Εκδρομής
Η καθημερινή στολή.

3. Γενικότερη Εμφάνιση
Το Σχολείο δεν επιτρέπει τις υπερβολές στην εμφάνιση. Κάτι τέτοιο δεν συμβιβάζεται με τη
μαθητική ιδιότητα και, επομένως, αποτελεί παράπτωμα. Το Σχολείο, θεωρεί ως υπερβολές τα πιο
κάτω:
•
•

Για τους μαθητές τα βαμμένα μαλλιά, το ιδιόρρυθμο κούρεμα, τα γένια και τα σκουλαρίκια.
Για τις μαθήτριες την κοντή φούστα, τα βαμμένα μαλλιά, το ιδιόρρυθμο κτένισμα, το
μακιγιαρισμένο πρόσωπο και τα βαμμένα νύχια.

4. Μαθητής που δεν συμμορφώνεται στους πιο πάνω κανονισμούς, παραπέμπεται στη Διεύθυνση
και τιμωρείται ως εξής:
- 1η φορά: Παρατήρηση από Υ.Τ.
- 2η φορά: Επίπληξη από Υ.Τ., συμπλήρωση γραπτής ηλεκτρονικής καταγγελίας από τον Υ.Τ
και
προώθησή της στον Υπεύθυνο Β.Δ., ο οποίος ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς.
- 3η φορά: Συμπλήρωση γραπτής ηλεκτρονικής καταγγελίας από τον Υ.Τ και προώθησή της στον
Υπεύθυνο Β.Δ., ο οποίος τιμωρεί τον μαθητή με 4 περιόδους αποβολή με αναστολή.
- Συστηματικά: Αποβολή μέχρι 2 μέρες από τον Υπεύθυνο Β.Δ.
• Οι αθλητικές φόρμες δεν αποτελούν μέρος της καθημερινής μαθητικής στολής. Ο
μαθητής δικαιούται να φορεί φόρμες/παντελονάκι μόνο κατά τη διάρκεια του
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
• Κατ’ εξαίρεση, οι φόρμες μπορούν να επιτραπούν μόνο σε περιόδους μεγάλου ψύχους
και πάντα κατόπιν συζήτησης και συνεννόησης μεταξύ Διεύθυνσης και Κ.Μ.Σ.
Διευκρινίζεται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι φόρμες θα πρέπει να είναι μονόχρωμες
(μπλε, μαύρο, γκρίζο), χωρίς γράμματα ή άλλα διακριτικά και σε κλασικό σχέδιο.
• Κατά τους χειμερινούς μήνες επιτρέπεται, επίσης, ο σκούφος (μπλε, μαύρος, γκρίζος)
• κατά την ώρα των διαλειμμάτων μόνο (όχι μέσα στην τάξη).
•

