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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ – ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Αγαπητοί μαθητές/τριες
Η μαθητική στολή τονίζει τη μαθητική ιδιότητα και συμβάλλει θετικά στην καλαισθησία, ισότητα, οικονομία
και ασφάλεια των μαθητών και έχει ενταχθεί στους σχολικούς κανονισμούς.
«Ο μαθητής φορεί καθημερινά στο σχολείο την εγκεκριμένη από τη σχολική κοινότητα στολή, που καθορίζει
ο Καθηγητικός Σύλλογος και το Μαθητικό Συμβούλιο και αφού ληφθεί υπόψη και η θέση του Συνδέσμου
Γονέων. Ο καθορισμός της σχολικής στολής βασίζεται στις οδηγίες του Υ.Π.Π. Αποφεύγεται οποιαδήποτε
υπερβολή στην εμφάνιση των μαθητών. Σχετικά με τη στολή, για το μάθημα της Γυμναστικής και για τα
Εργαστήρια, ο μαθητής συμμορφώνεται προς τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο του 1996
ή οποιοδήποτε νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά». Ως υπερβολές θεωρούνται για τους μαθητές τα
βαμμένα μαλλιά, οι ανταύγειες, το μούσι, τα σκουλαρίκια στα χείλη, στη μύτη, στα φρύδια, στη γλώσσα.
Ως υπερβολές για τις μαθήτριες θεωρούνται τα βαμμένα μαλλιά, οι ανταύγειες, το μακιγιαρισμένο
πρόσωπο, τα σκουλαρίκια στα χείλη, στη μύτη, στα φρύδια, στη γλώσσα, τα πολύ μακριά έντονα βαμμένα
νύχια, οι κοντές ή αμάνικες φανέλες, τα κολάν που είναι καλσόν ή διαφανή.

Τα μπλουζάκια και οι ζακέτες των μαθητών/τριών είναι δυνατόν να φέρουν διακριτικά σήματα που να
μην έχουν υβριστικό περιεχόμενο ή συνθήματα κομμάτων ή ομάδων ή συνιστούν προσπάθεια
προώθησης προϊόντων/επιχειρήσεων/εμπορικών δραστηριοτήτων. Οποιαδήποτε άλλα σήματα θα
πρέπει να είναι εντός των πλαισίων των χρωμάτων που καθορίστηκαν από το σχολείο (άσπρο, μαύρο,
γκρίζο, μπλε – το σήμα να μην καλύπτει ολόκληρη τη φανέλα). Μαθητές και μαθήτριες μπορούν να
φορούν παπούτσια της αρεσκείας τους (όχι εξεζητημένα) και φόρμες ολόκληρη τη χρονιά.
Σημειώνεται επίσης ότι τόσο για τους μαθητές όσο και για τις μαθήτριες επιτρέπεται κατά τους
χειμερινούς μήνες να φορούν σκούφο (όχι όμως μέσα στην τάξη) και κασκόλ που να ταιριάζει με τη
στολή. Απαγορεύεται ο σκούφος που αφήνει εκτεθειμένα μόνο τα μάτια.

Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:
Είδος στολής

Αγόρια

Καθημερινή
Στολή

- Παντελόνι γκρίζο.
- Παντελόνι τζιν.
- Πουκάμισο άσπρο, γκρίζο ή μπλε
Τρικό, μπουφάν, φανέλα, κάλτσες
και κασκόλ με χρώμα μπλε, μαύρο,
γκρίζο ή άσπρο μονόχρωμα.
- Παπούτσια δερμάτινα μαύρα ή
αθλητικά άσπρα, μαύρα, μπλε ή γκρίζα.

Επίσημη
στολή

- Παντελόνι γκρίζο.
- Πουκάμισο άσπρο.
- Γραβάτα μπλε.
- Παπούτσια μαύρα.

Στολή
Γυμναστικής

- Παντελονάκι μαύρο, μπλε, γκρίζο.
- Φανέλα άσπρη, μαύρη, γκρίζα, μπλε.
- Φόρμες γκρίζες, μπλε, μαύρες.

Κορίτσια
- Φούστα γκρίζα με πιέτες γύρω- γύρω.
- Παντελόνι γκρίζο
- Παντελόνι τζιν.
- Πουκάμισο άσπρο, γκρίζο ή μπλε.
- Τρικό, μπουφάν, φανέλα, κάλτσες και κασκόλ με
χρώμα μπλε, μαύρο, γκρίζο ή άσπρο μονόχρωμα.
- Παπούτσια δερμάτινα μαύρα ή αθλητικά μαύρα,
άσπρα, μπλε ή γκρίζα.
- Φούστα γκρίζα με πιέτες γύρω-γύρω.
- Πουκάμισο άσπρο.
- Γραβάτα μπλε.
- Παπούτσια μαύρα.
- Κάλτσες άσπρες
- Βερμούδα βαμβακερή μαύρη, μπλε, γκρίζα.
- Φανέλα άσπρη, μαύρη, γκρίζα, μπλε.
- Φόρμες γκρίζες, μπλε, μαύρες, κολάν που δεν είναι
καλσόν ή διαφανή.

 Το τζιν θα είναι κανονικό μακρύ παντελόνι, σε σκούρο τζιν ύφασμα, χωρίς επιγραφές ή
διακοσμητικά σχήματα. Δεν επιτρέπονται τα ξεθωριασμένα, ξεβαμμένα ή σκισμένα τζιν.
 Η καλοκαιρινή φανέλα να είναι με μανίκι.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Y:\ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 20-21\ΕΓΓΡΑΦΕΣ\ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ.docx

