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ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η μαθητική ιδιότητα σάς συνοδεύει από τη στιγμή της εγγραφής σας και καθ’ όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων διακοπών, είτε βρίσκεστε στον χώρο του
Σχολείου είτε έξω από αυτό. Συνεπώς, η όλη συμπεριφορά σας οφείλει να συμβαδίζει με αυτή την
ιδιότητα. Αναμένεται ότι και οι Γονείς θα αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί.
Ειδικότερα στον χώρο του Σχολείου, αναμένεται από κάθε μαθητή/τρια να ασκηθεί στην ευπρέπεια
και την αυτοπειθαρχία ώστε να τηρεί με ακρίβεια και συνέπεια τα εξής:
1. Να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων και την ομαλή
λειτουργία του Τμήματός του.
2. Να φορεί πάντα την εγκεκριμένη από τη σχολική κοινότητα ΣΤΟΛΗ. Χωρίς στολή ο/η μαθητής/τρια,
δεν θα γίνεται δεκτός/κτή στο μάθημα και θα ειδοποιείται ο κηδεμόνας.
Α. Η ΕΠΙΣΗΜΗ στολή (για εορτασμούς, παρελάσεις και επίσημες εκδηλώσεις) προνοεί:
-Πουκάμισο άσπρο, μπλε τρικό, μπλε γραβάτα, μαύρα δερμάτινα παπούτσια και
-Παντελόνι (τα αγόρια) ή Φούστα (τα κορίτσια) σε γκρίζο χρώμα.
Β. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στολή κατά τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου θα είναι όπως περιγράφεται
πιο κάτω:
- Γκρίζο παντελόνι για μαθητές και μαθήτριες (όχι κατώμεσο, όχι εφαρμοστό-κολάν)
- Γκρίζα φούστα για τις μαθήτριες (με ή χωρίς πιέτες και μήκος μέχρι το γόνατο)
Το λευκό πουκάμισο είναι προτιμότερο, αλλιώς η μπλούζα πρέπει να είναι:
- Κοντομάνικη ή μακρυμάνικη, σε μήκος που να φτάνει κάτω από τη μέση, χωρίς μεγάλο
ντεκολτέ. Το χρώμα της μπορεί να είναι άσπρο ή μπλε ή μαύρο ή γκρίζο σε μονοχρωμία
(χωρίς γράμματα ή σχέδια κ.λπ.).
-

Πάνω από την μπλούζα, επιτρέπεται το τρικό ή το μπουφάν. Να είναι στα εναλλακτικά
χρώματα της μπλούζας (όμως όχι τζιν ή δερμάτινα ή με εμφανείς μάρκες).

-

Τα παπούτσια δερμάτινα (ή αθλητικά σε παρόμοια χρώματα). Οι κάλτσες επιβάλλονται
για λόγους υγιεινής.

-

Τα μαλλιά (χωρίς εξεζητημένες κομμώσεις):
(α) για τα αγόρια: περιποιημένα, σε λογικό μήκος
(β) για τα κορίτσια και τα αγόρια: χωρίς τζέλλυ, όχι βαμμένα, όχι ανταύγειες.

-

Τα αγόρια να μην έρχονται αξύριστα.

-

Όσον αφορά στα κοσμήματα, επιτρέπεται σε όποιον/α θέλει ένας διακριτικός σταυρός και,
μόνο για τα κορίτσια, ένα ζευγάρι μικρά/διακριτικά σκουλαρίκια ή δακτυλίδι.

-

Δεν επιτρέπονται το μακιγιάζ ή άλλα σκουλαρίκια στο πρόσωπο, το βάψιμο των νυχιών
κ.λπ. Γενικά να αποφεύγονται οι ακρότητες που δεν αρμόζουν σε μαθητές.

Σε έκτακτη περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια μια μέρα προσέλθει εξ ανάγκης χωρίς στολή,
πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει, πριν την 1η περίοδο, σχετική άδεια από Β.Δ.

2
Στολή Γυμναστικής
Η στολή παραμένει ως έχει (φανέλα άσπρη, παντελονάκι ή/και φόρμα σε μαύρο ή μπλε ή
γκρίζο χρώμα, αθλητικά παπούτσια).
Να μη φορεί τη στολή της Γυμναστικής και κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων περιόδων.
3. Να αποφεύγει βλαβερές για την υγεία του συνήθειες και ενέργειες, όπως: το κάπνισμα, την
παραμονή στην τάξη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, τη ρύπανση κοινόχρηστων χώρων
και ιδίως των χώρων υγιεινής. Η καθαριότητα είναι ένδειξη Πολιτισμού.
4. Να σέβεται τη σχολική περιουσία και να μην την καταστρέφει γιατί, εκτός των άλλων, θα
υποβληθεί στη δαπάνη για αποκατάσταση της ζημιάς την οποία προκαλεί, εκούσια ή ακούσια.
5. Να προσέρχεται έγκαιρα στην τάξη του για μάθημα. Η καθυστέρηση αποτελεί παράπτωμα.
6. Να πειθαρχεί αυστηρά στους κανονισμούς για τη χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων
συσκευών ηχογράφησης ή οπτικογράφησης.
7. Να μην προσκαλεί στο Σχολείο γνωστούς του εξωσχολικούς ούτε να συναναστρέφεται με
άτομα που εισέρχονται στον σχολικό χώρο χωρίς άδεια.
8. Να ενημερώνει έγκαιρα τους γονείς του για οτιδήποτε του ζητηθεί από το Σχολείο,
παραδίδοντας σ’ αυτούς τις σχετικές ανακοινώσεις ή επιστολές.
9. Να μη μεταφέρει στο Σχολείο αντικείμενα που δεν χρειάζονται στα Μαθήματα ή άλλες
σχολικές εκδηλώσεις. Αντίθετα, να είναι εφοδιασμένος με τα απαραίτητα για κάθε Μάθημα
βιβλία, τετράδια, γραφική ύλη κ.ά..
10. Να κάθεται πάντα στο ίδιο θρανίο, εκτός αν του ζητηθεί από τον διδάσκοντα να πράξει
διαφορετικά, και να διατηρεί το θρανίο και το κάθισμά του καθαρά. Αυτό ισχύει και όταν
μετακινηθεί σε αίθουσα άλλου Τμήματος, Ειδική αίθουσα διδασκαλίας ή Εργαστήριο.
11. Να μη μετακινείται άσκοπα, μόνος του ή με συμμαθητές του, κατά τη διάρκεια κενής
περιόδου. Γενικά σε καμία περίπτωση να γίνεται αιτία ενόχλησης για τα άλλα Τμήματα.
12. Να μη διακινείται κατά τα διαλείμματα ή τις κενές περιόδους στους χώρους στάθμευσης του
Σχολείου, στους κήπους και στο γήπεδο (κερκίδες) ούτε βεβαίως να βγαίνει εκτός Σχολείου.
13. Να συμπεριφέρεται με ευγένεια και σεβασμό σε όλους τους μαθητές, καθηγητές, το
γραμματειακό προσωπικό, τις καθαρίστριες και το προσωπικό του κυλικείου.
14. Να περιμένει τη σειρά του για να εξυπηρετηθεί, όταν μεταβαίνει στο κυλικείο.
15. Να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις του προς το Σχολείο.
16. Να αποφεύγει τη χρήση της κύριας εισόδου του Σχολείου. Να μην κυκλοφορεί στο Χολ.
17. Οποιοδήποτε αίτημα/πρόβλημα παρουσιαστεί, ο μαθητής ή οι γονείς του να
ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου.
Λευκωσία, 1 Σεπτεμβρίου 2016
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