ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2021 - 2022
M1

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ
ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΕΠΙΣΗΜΗ: Παντελόνι: Σκούρο Γκρίζο – μόνο (Κλασσικό)
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Παντελόνι: Σκούρο Γκρίζο – μόνο (Κλασσικό ή τζίν)
____________________________________________________________________
ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:
Φούστα:ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ
Γκρίζα, ΣΕ ΙΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗ, με δύο πιέττες (όπως φαίνεται στο σχήμα)
όχι κατώμεση και ΜΗΚΟΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ
Παντελόνι: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ
Σκούρο Γκρίζο – μόνο (Κλασσικό ή Τζίν) το οποίο δεν πρέπει να είναι
στενό εφαρμοστό (τύπου «σωλήνα»), ή κατώμεσο.
Δεν επιτρέπεται το κολάν

Α. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:
Πουκάμισο

Τρικό

Σακάκι ή
Μπουφάν

Παπούτσια

Κάλτσες

Γραβάτα

Κλασσικό

Μπλε σκούρο
σχήμα V (βι) καρέ

Μπλε σκούρο

Μαύρα, χαμηλά
δερμάτινα

Γκρίζες, μπλε,
μαύρες, άσπρες

Μπλε

Άσπρο

Β. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Φανέλες Μονόχρωμες

Τρικό, Πουλόβερ ή
Φούτερ

Παπούτσια

Φανέλα τύπου

Αθλητικά

«polo» και σάρπα

΄Ασπρα, γκρίζα,
μπλε, μαύρα

Άσπρη, μαύρη,
Μπλε, γκρίζα
(κάτω από το
πουκάμισο)

Μπουφάν και Σακκάκι
άσπρες, μπλε, γκρίζες,
μαύρες, με ή χωρίς γιακά

Γκρίζο, μπλε, μαύρο

χωρίς επιγραφές.
Γ. ΣΤΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Φανέλα

Παντελονάκι

Παπούτσια

Κάλτσες

Φόρμες

Άσπρη

Μπλε, Μαύρο, Γκριζο
(Οι μαθήτριες ΟΧΙ
κολάν)

Αθλητικά
Άσπρα, Γκρίζα,
Μπλε, Μαύρα

Γκρίζες, Μπλε,
Μαύρες,
Άσπρες

Γκρίζες, Μπλε, Μαύρες
χωρίς επιγραφές.

Κατά τους χειμερινούς μήνες οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να φορούν μακρύ τζιν
παντελόνι γκρίζου ή μαύρου χρώματος σε ίσια γραμμή, όχι κατώμεσο, όχι εφαρμοστό τύπου
σωλήνα, όχι κολάν, όχι ξεθωριασμένο, όχι σκισμένο.

Δ. ΣΤΟΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Μαθητές/Μαθήτριες
 Τζιν παντελόνι ή βερμούδα ¾ τζιν ή υφασμάτινη (όχι κολάν, ούτε κοντά παντελονάκια)
 Πουκάμισο ή χρωματιστές μπλούζες (όχι με τιράντες, ούτε strapless και χωρίς προκλητικές
παραστάσεις)
 Γενικά να αποφεύγεται η εξεζητημένη και προκλητική εμφάνιση
Ε. ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Το Σχολείο δεν επιτρέπει τις υπερβολές στην εμφάνιση. Ως υπερβολές, μεταξύ άλλων, θεωρεί και
τα πιο κάτω:
Μαθητές
 Τα πολύ μακριά μαλλιά ή την κοτσίδα (που κάνουν τον μαθητή να ξεχωρίζει από το σύνολο),
τα βαμμέναμαλλιά, το ιδιόρρυθμο κούρεμα (καπελάκι, γραμμές, ξυρισμένο κεφάλι κ.λπ.)
 Το εμφανές αξύριστο πρόσωπο (γένια, υπογένειο)
 Τα σκουλαρίκια (στη γλώσσα, στα χείλη, στη μύτη, στο φρύδι, στα αυτιά κ.λπ.), τις
διακοσμητικές αλυσίδες κ.λπ.
Μαθήτριες
 Την ιδιόρρυθμη κόμμωση (βαμμένα μαλλιά ή ανταύγειες, επιπρόσθετα μαλλιά ή ξυρισμένο
κεφάλι κ.λπ.)
 Το μακιγιαρισμένο πρόσωπο, τα βαμμένα νύχια, τα μακριά ή τα επιπρόσθετα νύχια
 Τα πολλά και εξεζητημένα κοσμήματα, τα σκουλαρίκια στη γλώσσα, στα χείλη, στη μύτη ή
στο φρύδι κ.λπ.

Ευελπιστούμε στην καλή Συνεργασία σας.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

