ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2019-20

ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Στολή
Οι μαθητές φορούν πάντοτε στο Σχολείο την εγκεκριμένη στολή τους.
1.
2.
3.
4.

Η συνέπεια προς τον κανονισμό της στολής είναι αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του/της μαθητή/τριας και της οικογένειάς
του.
Μαθητής/τρια που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κανονισμού
για τη στολή ενημερώνει έγκαιρα το Σχολείο, που μέσα στα πλαίσια της μαθητικής πρόνοιας είναι δυνατό να αντιμετωπίσει
το πρόβλημα.
Η προσέλευση στο Σχολείο ή στην τάξη χωρίς στολή, αποτελεί παράπτωμα που τιμωρείται. Οι μαθητές/τριες που δε
συμμορφώνονται παραπέμπονται στη Διεύθυνση. Όσοι μαθητές/τριες προσέρχονται στο Σχολείο χωρίς στολή, δε γίνονται
δεκτοί στην τάξη.
Σε ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις, αν δηλαδή ο/η μαθητής/τρια προσέλθει κατ΄ ανάγκη μια μέρα χωρίς στολή, είναι
απαραίτητο να εξασφαλίσει πριν ακόμη αρχίσει η πρώτη περίοδος ή και από την προηγούμενη μέρα, σχετική γραπτή άδεια
από τη Διεύθυνση.
Α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ

Β) ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ

Για μαθητές:
Παντελόνι: Γκρίζο ή μαύρο
Υποκάμισο : Άσπρο (εναλλακτικά φανέλα μπλε,
άσπρη ή μαύρη)
Πουλόβερ: Μπλε βαθύ, μαύρο ή γκρίζο
Παπούτσια: Όχι έντονα χρώματα
Αθλητικά: Άσπρα, μαύρα, γκρίζα ή μπλε)
Σακάκι ή Μπουφάν: Μπλε βαθύ ή μαύρο
Κάλτσες: Άσπρες, γκρίζες, μπλε

Για μαθητές:
Παντελόνι: Γκρίζο
Υποκάμισο: Άσπρο
Πουλόβερ: Μπλε βαθύ μονόχρωμο
Σακάκι ή Μπουφάν: Μπλε βαθύ μονόχρωμο
Γραβάτα: Μπλε βαθύ
Παπούτσια: Μαύρα
Ζώνη: Μαύρη
Σήμα σχολείου: Το καθορισμένο από το σχολείο

Για μαθήτριες:
Φούστα: Γκρίζα
Παντελόνι: Γκρίζο ή μαύρο
Υποκάμισο: Άσπρο (εναλλακτικά φανέλα μπλε,
άσπρη ή μαύρη )
Πουλόβερ: Μπλε βαθύ, μαύρο ή γκρίζο
Παπούτσια: Όχι έντονα χρώματα
Αθλητικά: Άσπρα, μαύρα, γκρίζα ή μπλε)
Σακάκι ή Μπουφάν: Μπλε βαθύ ή μαύρο
Κάλτσες: Άσπρες, γκρίζες, μπλε

Για μαθήτριες:
Φούστα: Γκρίζα
Υποκάμισο: Άσπρο
Γραβάτα: Μπλε βαθύ
Πουλόβερ: Μπλε βαθύ
Σακάκι ή Μπουφάν: Μπλε βαθύ μονόχρωμο
Κάλτσες: Καλτσόν στο χρώμα του ποδιού
Παπούτσια: Μαύρα χαμηλά
Γάντια: Άσπρα (παρέλαση)
Σήμα σχολείου: Το καθορισμένο από το σχολείο

Για τη Γυμναστική
Παντελονάκι: Μαύρο ή μπλε ή γκρίζο μέχρι το γόνατο (ή κολάν του ιδίου χρώματος για τις μαθήτριες).
Φανέλα: Άσπρη, μαύρη ή γκρίζα
Φόρμα: Μπλε ή γκρίζα, απλή χωρίς γράμματα ή σχέδια που να προσδιορίζουν συγκεκριμένη φίρμα.
Παπούτσια: Αθλητικά χρώματος μαύρου, μπλε, άσπρου ή συνδυασμός των πιο πάνω χρωμάτων, όχι έντονα χρώματα.
Εμφάνιση
Ως μη αποδεκτή σχολική εμφάνιση θεωρείται η προκλητική εμφάνιση και αυτή που παραβιάζει τους επικρατούντες κανόνες της
αισθητικής και της ηθικής. Με βάση αυτό το σκεπτικό, το Σχολείο θεωρεί ως μη αποδεκτή εμφάνιση, τα πιο κάτω:
▪Για τους μαθητές: Κοντές ή αμάνικες φανέλες/ενδυμασίες που αφήνουν ακάλυπτο μέρος του σώματος, τα μακριά
(περισσότερο από 4 – 5 cm) και ατημέλητα μαλλιά, τα περίεργα κουρέματα, τα μούσια, τα γένια, τα δακτυλίδια, τα
σκουλαρίκια, οι διακοσμητικές καδένες, τα ακάλυπτα τατουάζ και άλλα παρόμοια.
▪Για τις μαθήτριες: Κοντές ή αμάνικες φανέλες/ενδυμασίες που αφήνουν ακάλυπτο μέρος του σώματος, οι κοντές φούστες, τα
πολλά φανταχτερά κοσμήματα, τα μακριά ή/και βαμμένα νύχια, τα βαμμένα μαλλιά, τα εξεζητημένα κτενίσματα και το
μακιγιαρισμένο πρόσωπο.
Σημείωση: Όταν ο καιρός είναι θερμός στην καθημερινή στολή μαθητών και μαθητριών επιτρέπεται μονόχρωμη κοντομάνικη
φανέλα, με ή χωρίς γιακά, στα χρώματα: άσπρο, γκρίζο, μαύρο ή μπλε, χωρίς διακριτικά. Όταν επικρατούν χαμηλές
θερμοκρασίες (1η Δεκεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου), οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να φορούν φόρμες μονόχρωμες,
σε χρώμα μπλε σκούρο, γκρι ή μαύρο, χωρίς διακριτικά ή μεγάλα και έντονα σήματα / γράμματα. Απαγορεύονται οι πολύ
στενές φόρμες (κολάν).

