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ΔΣ.2 ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Περιγραφή σχολικής στολής η οποία προβλέπεται για το σχολείο μας 
ΑΓΟΡΙΑ 

Επίσημη: Καθημερινή: 

 γκρίζο μακρύ παντελόνι 
 άσπρο πουκάμισο (μακρύ μανίκι) 
 μαύρα παπούτσια (όχι αθλητικά) 

 
 μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες μέρες) 

 

 γκρίζο παντελόνι μακρύ ή κοντό  
 άσπρο πουκάμισο με μακρύ ή κοντό μανίκι 

ή φανέλα άσπρη (με ή χωρίς γιακά) 
 μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες 

ημέρες) 
 παπούτσια μαύρα ή αθλητικά 
 γκρίζες φόρμες (Χειμερινή περίοδος για τις 

ημέρες που έχουν μάθημα ΦΑ) 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Επίσημη: Καθημερινή: 

 γκρίζα φούστα 
 άσπρο πουκάμισο(μακρύ μανίκι) 
 μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες 

ημέρες) 
 κάλτσες άσπρες ή καλτσόν  
 παπούτσια μαύρα (όχι αθλητικά) 

 

 γκρίζα φούστα 
 άσπρο πουκάμισο με μακρύ ή κοντό μανίκι 

ή φανέλα άσπρη (με ή χωρίς γιακά)0 
 μπλε τρικό ή μπουφάν (για τις κρύες 

ημέρες) 
 παπούτσια μαύρα ή αθλητικά 
 κάλτσες άσπρες ή καλτσόν  
 γκρίζες φόρμες (Χειμερινή περίοδος για τις 

ημέρες που έχουν μάθημα ΦΑ) 
 γκρίζο παντελόνι μακρύ, (Χειμερινή περίοδος) 

ΣΤΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ) 
 μαύρο ή μπλε παντελονάκι για τους μαθητές και μαύρη ή μπλε κιλότα για τις μαθήτριες 
 άσπρη φανέλα (χωρίς εμβλήματα ή λογότυπα) 
 αθλητικά παπούτσια (όχι ποδοσφαίρου εκτός αν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση) 
 γκρίζες φόρμες(μόνο τους χειμερινούς μήνες) 

 
Η ευπρέπεια στην εμφάνιση και στα μαλλιά αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις.  
 

Οι υπερβολές στο κόψιμο και στο χτένισμα των μαλλιών, το βάψιμο των μαλλιών, τα κοσμήματα, το 
βάψιμο προσώπου και το βάψιμο  νυχιών δε συνάδουν με τη μαθητική  ιδιότητα και ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. 

 
Τα παιδιά, δεν ενδείκνυται να φορούν στο σχολείο ρολόγια μεγάλης αξίας (ούτε ρολόγια που λειτουργούν 

ως τηλέφωνα) και κοσμήματα (ιδιαίτερα σκουλαρίκια) για αποφυγή κινδύνων τραυματισμού ή απώλειάς τους. 
Παράλληλα, και κυρίως για λόγους ασφάλειας, συστήνεται να μη φορούν κοσμήματα ή άλλου είδους 
προσωπικά στολίδια όπως περιδέραια ή βραχιόλια. 

 
Επιπλέον, η χρήση παντελονιού/φόρμας κολάν από τα κορίτσια δεν επιτρέπεται.  
 
Παρακαλούμε τους γονείς να συνεργαστούν με το σχολείο για τη διατήρηση της ευπρέπειας στην 

εμφάνιση των παιδιών. Η τήρηση της σχολής αποτελεί έναν από τους πρώτους  κανόνες κοινωνικής οργάνωσης  
που τα παιδιά καλούνται να τηρήσουν.  Στις περιπτώσεις όπου ισχύουν δυσκολίες εξασφάλισης της στολής οι 
γονείς θα πρέπει να επικοινωνούν με το σχολείο για παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης. 

Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής 
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ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ για τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Ο Σχολικός Οδηγός,  περιλαμβάνει ενημέρωση γύρω από λειτουργικές διαδικασίες, κανονισμούς και 
άλλα ενδιαφέροντα θέματα, που αφορούν στις σχολικές μας μονάδες και στους μαθητές μας. 
 
Ο Σχολικός Οδηγός δίνεται σε όλα τα παιδιά της Α΄ τάξης, με στόχο να είναι στη διάθεση των 
οικογενειών σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού στο Δημοτικό.  
 

Παράλληλα, δίνεται σε όλα τα παιδιά Τετράδιο Εργασιών - Ημερολόγιο. Το Τετράδιο Εργασιών - 
Ημερολόγιο θα είναι το τετράδιο στο οποίο τα παιδιά θα σημειώνουν τα μαθήματά τους. Ταυτόχρονα, 
θα αναγράφονται σε αυτό σημαντικές ημερομηνίες κάθε σχολικής χρονιάς. 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Η προσφορά προγεύματος σε μαθητές που χρήζουν βοήθειας θα αρχίσει από την πρώτη μέρα 
λειτουργίας του σχολείου και καλούμε όσες οικογένειες ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το 
σχολείο. Στους δικαιούχους μαθητές θα προσφέρεται σάντουιτς ή άλλο σνακ από το κυλικείο.  
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ 
Στη σχολική τσάντα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα σχολικά βιβλία και η γραφική ύλη που χρειάζονται για 
τη διεξαγωγή των μαθημάτων χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα των παιδιών. 
Βιβλία και γραφική ύλη που δεν χρειάζονται πρέπει να αφήνονται στο σχολείο ή στο σπίτι. 
Οι οικογένειες οφείλουν να υπενθυμίζουν τα παιδιά για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να κατανοήσουν 
ότι η συνεχής μεταφορά υπερβολικού βάρους μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.  
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, από τα ίδια τα παιδιά, ότι η παράλειψη οργάνωσης της 
σχολικής τσάντας σε καθημερινή βάση εκλαμβάνεται ως αδιαφορία ή/και αδυναμία ανταπόκρισης στα 
καθήκοντα και στις σχολικές υποχρεώσεις. 
 
ΧΟΡΗΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Φαρμακευτική αγωγή μπορεί να παρασχεθεί στους μαθητές, από εκπαιδευτικούς, εφόσον: 

α) η συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή συστήνεται γραπτώς από γιατρό, 
β) υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα, 
γ) ο εκπαιδευτικός έχει ενημερωθεί για τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων και έχει σχετική 
γνώση και δεξιότητα για την παροχή αυτής της βοήθειας, 
δ) ο εκπαιδευτικός ενεργεί στη βάση της εθελοντικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. 

 
ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
Το σχολείο θα χορηγήσει δωρεάν προς όλα τα παιδιά αριθμό μολυβιών, χρωματιστών μολυβιών, 
σβηστηριών και χάρακα. Επιπλέον, όλα τα τετράδια θα χορηγηθούν όπως κάθε χρόνο δωρεάν.  
Καλούμε τις οικογένειες να φροντίσουν για πλαστικά ντύματα στα τετράδια και τα βιβλία. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 1410 
Οι οικογένειες μπορούν  να τηλεφωνούν στο συγκεκριμένο αριθμό με στόχο να παρέχεται η δυνατότητα 
σε αυτούς να απευθυνθούν σε ψυχολόγο για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους ή προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν σε θέματα ενδοσχολικής βίας, ενδοσχολικού εκφοβισμού, ενδοοικογενειακής βίας, 
σχολική επίδοση/αποτυχία, ρατσισμού, παραβατικότητας κ.λπ. 

 
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής 


