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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ–ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
– ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Ανακοινώνεται προς τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Παγκυπρίου Γυμνασίου ότι η στολή τους
για τη σχολική χρονιά 2018 - 2019 θα είναι η πιο κάτω:
1. ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ:
α) Καθημερινή:
Γκρίζο παντελόνι ή τζίν σε μπλέ/μαύρο χρώμα (απλή, κλασική γραμμή χωρίς σχέδια, γράμματα ή
σκισίματα), φανέλα, τρικό, μπουφάν ή φούτερ στα επιτρεπόμενα χρώματα (δηλαδή: άσπρο,
μαύρο, γκρίζο, μπλε). Δερμάτινα ή αθλητικά παπούτσια στα επιτρεπόμενα χρώματα. Κάλτσες
μονόχρωμες - άσπρες ή σκούρες. Κασκόλ και σκούφος μονόχρωμα στα επιτρεπόμενα χρώματα.
β) Επίσημη:
Γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μπλε τρικό, μπλε γραβάτα, άσπρες ή σκούρες κάλτσες και
μαύρα δερμάτινα παπούτσια.
γ) Γυμναστικής:
Παντελονάκι κοντό μπλε ή μαύρο, άσπρη φανέλα με κοντό μανίκι - όλα χωρίς διακριτικά
ομάδων. Φόρμες χρώματος μπλε, μαύρου ή γκρίζου και παπούτσια αθλητικά.
2. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ:
Απαγορεύεται το βάψιμο μαλλιών, οι ανταύγειες και οι εξεζητημένες/ιδιόρρυθμες κομμώσεις και
το αξύριστο πρόσωπο (γένια ή υπογένειο). Τυχόν μακριά μαλλιά να είναι μαζεμένα, έτσι ώστε να
μην πέφτουν στους ώμους και να μην καλύπτουν το μέτωπο. Απαγορεύεται η κάλυψη του
κεφαλιού μέσα στην τάξη. Απαγορεύονται αυστηρά τα σκουλαρίκια γενικά, τα μεγάλα κοσμήματα
και τα τατουάζ.
3. ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:
α) Καθημερινή:
Γκρίζα φούστα μέχρι το γόνατο, γκρίζο παντελόνι ή τζίν σε μπλέ/μαύρο χρώμα (απλή κλασσική
γραμμή χωρίς σχέδια, γράμματα ή σκισίματα). Πουκάμισο, τρικό και μπουφάν ή φούτερ στα
επιτρεπόμενα χρώματα (δηλαδή: άσπρο, μαύρο, γκρίζο, μπλε). Δερμάτινα ή αθλητικά παπούτσια
στα επιτρεπόμενα χρώματα. Κάλτσες μονόχρωμες - άσπρες ή σκούρες. Κασκόλ και σκούφος στα
επιτρεπόμενα χρώματα.
β) Επίσημη:
Γκρίζα φούστα, κανονικού μήκους, μέχρι το γόνατο, άσπρο πουκάμισο, μπλε τρικό, μπλε γραβάτα,
άσπρες ή σκούρες κάλτσες και μαύρα δερμάτινα παπούτσια.
γ) Γυμναστικής:
Παντελονάκι κοντό μπλε ή μαύρο, άσπρη φανέλα με κοντό μανίκι. Φόρμες χρώματος μπλε,
μαύρου ή γκρίζου και παπούτσια αθλητικά.
Επιτρέπεται το αθλητικό κολάν μόνο για το μάθημα της Γυμναστικής.
4. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:
Απαγορεύεται το βάψιμο μαλλιών, οι ανταύγειες και οι εξεζητημένες/ιδιόρρυθμες κομμώσεις,
βαμμένα ή ψεύτικα νύχια και μακιγιαρισμένο πρόσωπο. Επιτρέπεται μόνο ένα σκουλαρίκι σε κάθε
αυτί και κανένα άλλο σκουλαρίκι στο πρόσωπο. Απαγορεύονται τα τατουάζ και τα μεγάλα
κοσμήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παντελόνι, η μπλούζα, το τρικό, το μπουφάν ή το φούτερ απαγορεύεται να έχουν
επιγραφές, διαφημιστικά μηνύματα, σήματα ή σχέδια, εκτός από το σήμα του σχολείου. Δεν
επιτρέπεται το χαμηλόμεσο, χαμηλοκάβαλο ή στενό παντελόνι/στενή φούστα. Η φόρμα δεν
αποτελεί μέρος της στολής. Οι μαθητές/τριες φορούν φόρμες μόνο κατά τη διάρκεια του
μαθήματος της Γυμναστικής.
Γενικά, πρέπει να αποφεύγεται το προκλητικό ντύσιμο και επιλογές που δεν συνάδουν με τη
μαθητική ιδιότητα και την ευπρεπή εμφάνιση.
Μαθητής/τρια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του κανονισμού για τη στολή, ενημερώνει έγκαιρα το Σχολείο, που μέσα στο πλαίσιο
της μαθητικής πρόνοιας, είναι δυνατόν να τον/τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Η επίσημη στολή είναι υποχρεωτική για όλους, σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις του Σχολείου.
ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Τονίζεται στους/στις μαθητές/τριες ότι η χρήση των κινητών τηλεφώνων μέσα στην τάξη
απαγορεύεται και για παιδαγωγικούς λόγους αλλά και για λόγους υγείας. Τα κινητά τηλέφωνα θα
τοποθετούνται απενεργοποιημένα σε ειδικό χώρο φύλαξης μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, πριν
από την έναρξη του μαθήματος και θα παραμένουν εκεί έως τη λήξη του μαθήματος. Μη
συμμόρφωση στις οδηγίες αυτές αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Το κάπνισμα απαγορεύεται πλήρως τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους
του Σχολείου. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Ο περί προστασίας της Υγείας – έλεγχος του
καπνίσματος – Νόμος του 2017) το κάπνισμα αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα και τιμωρείται
αυστηρά.

Αφού διαβαστεί η πιο πάνω ανακοίνωση από τους γονείς/κηδεμόνες, να υπογραφεί η πιο κάτω
δήλωση.
Έλαβα γνώση της πιο πάνω ανακοίνωσης.
Ονοματεπώνυμο Γονέα/Κηδεμόνα: .............................................................................................................

Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα: ........................................................................................................................

Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2018

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

