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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ανακοινώνεται προς τους 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 ή μπλε τζιν παντελόνι (απλή ή κλασσική γραμμή χωρίς σχέδια, γράμματα ή σκίσιμο), φανέλα, τρικό, μπουφάν
στα επιτρεπόμενα χρώματα (άσπρο, μαύρο, γκρίζο, μπλε). Σάρπες και σκούφος μονόχρωμα στα επιτρεπόμενα
χρώματα. Δερμάτινα ή αθλητικά παπούτσια στα επιτρεπόμενα χρώματα.
(β) Επίσημη:
Γκρίζο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο, μπλε τρικό τύπου «V», μπλε γραβάτα , άσπρες κάλτσες και μαύρα δερμάτινα
παπούτσια.
(γ) Γυμναστικής:
Παντελονάκι κοντό μπλε ή μαύρο, άσπρη φανέλα με κοντό μανίκι. Φόρμες χρώματος μπλε ή γκρίζου και παπούτσια
αθλητικά, χρώματος άσπρου, γκρίζου ή μπλε.
2. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ:
Απαγορεύεται το βάψιμο μαλλιών, οι ανταύγειες και οι εξεζητημένες/ιδιόρρυθμες κομμώσεις καθώς και το
αξύριστο πρόσωπο. Τυχόν μακριά μαλλιά να μην πέφτουν στους ώμους και να μην καλύπτουν το μέτωπο.
Όσον αφορά στα κοσμήματα, επιτρέπεται μόνο σταυρός και ρολόι.
3. ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:
(α) Καθημερινή:
Γκρίζα φούστα κανονικού μήκους, μέχρι το γόνατο, γκρίζο η μπλε τζιν παντελόνι (απλή ή κλασσική γραμμή χωρίς
σχέδια, γράμματα ή σκίσιμο). Πουκάμισο, τρικό και μπουφάν στα επιτρεπόμενα χρώματα, δερμάτινα ή αθλητικά
παπούτσια στα επιτρεπόμενα χρώματα. Κάλτσες μονόχρωμες στα επιτρεπόμενα χρώματα. Σάρπες και σκούφος
μονόχρωμα στα επιτρεπόμενα χρώματα.
(β) Επίσημη:
Γκρίζα φούστα (όχι στενή ή χαμηλόμεση) κανονικού μήκους, μέχρι το γόνατο, άσπρο πουκάμισο, μπλε τρικό τύπου
«V», μπλε γραβάτα, άσπρες κάλτσες και μαύρα δερμάτινα παπούτσια.
γ) Γυμναστικής:
Παντελονάκι κοντό μπλε ή μαύρο, άσπρη φανέλα με κοντό μανίκι. Φόρμες χρώματος μπλε ή γκρίζου και παπούτσια
αθλητικά χρώματος άσπρου, γκρίζου ή μπλε.
4. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:
Απαγορεύεται το βάψιμο μαλλιών, οι ανταύγειες και οι εξεζητημένες/ιδιόρρυθμες κομμώσεις, τα βαμμένα νύχια
και το μακιγιαρισμένο πρόσωπο. Όσον αφορά στα κοσμήματα, επιτρέπεται μόνο σταυρός, ρολόι και ένα σκουλαρίκι
σε κάθε αυτί (στην κλασική θέση: στη μέση του λοβού).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παντελόνι, η μπλούζα, το τρικό και το μπουφάν απαγορεύεται να φέρουν επιγραφές, διαφημιστικά
μηνύματα, σήματα ή σχέδια. Δεν επιτρέπεται το χαμηλόμεσο ή στενό παντελόνι/φούστα. Η φόρμα δεν αποτελεί
μέρος της στολής. Πρέπει να αποφεύγεται γενικά το προκλητικό ντύσιμο και επιλογές που δεν συνάδουν με τη
μαθητική ιδιότητα και την ευπρεπή εμφάνιση.
Μαθητής που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
κανονισμού για τη στολή, ενημερώνει έγκαιρα το σχολείο το οποίο, μέσα στα πλαίσια της μαθητικής πρόνοιας,
είναι δυνατόν να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
Η προσέλευση του μαθητή στο σχολείο στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή στα εργαστήρια χωρίς την καθορισμένη
από τους κανονισμούς στολή αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται. Οι μαθητές οι οποίοι δεν ακολουθούν τον
κανονισμό παραπέμπονται στον οικείο Β.Δ., ο οποίος λαμβάνει τα ανάλογα Παιδαγωγικά Μέτρα.
Λευκωσία, 02 Οκτωβρίου 2018
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