
 
 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας, η φόρμα είναι 

υποχρεωτική, καθημερινά, για τους μαθητές όλων των τάξεων του 

Δημοτικού. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε άλλη (έστω και παραπλήσια) 

ενδυμασία δεν είναι αποδεκτή. 

 

Υποχρεωτική επίσης είναι και η επίσημη στολή του Σχολείου, την οποία 

φορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου μας σε σχολικές εκδηλώσεις, 

στις παρελάσεις και σε διάφορες εκπαιδευτικές επισκέψεις.  

 

Υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να φορούν κατάλληλα 

παπούτσια για εκγύμναση. Τα άλλα είδη παπουτσιών (όπως τύπου All 

Star) καλό θα ήταν να τα αποφεύγουμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος 

ατυχήματος.  

 

Την καθημερινή φόρμα και την επίσημη στολή του Σχολείου μπορείτε να τις 

προμηθευτείτε από το Σχολείο μας.  

 

 

 
 

 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Ανάλογα με τις δραστηριότητες που έχει επιλέξει κάθε μαθητής/τρια, θα 

πρέπει να φέρνει μαζί του/της, την ημέρα των δραστηριοτήτων, τον κάτωθι 

εξοπλισμό.  

 

 

Για τη δραστηριότητα του Μπαλέτου απαιτούνται : 

 Ροζ κορμάκι 

 Φούστα μπαλέτου 

 Καλσόν μπαλέτου 

 Παπούτσια μπαλέτου 

Τα μαλλιά των μαθητριών θα πρέπει να είναι πιασμένα κότσο ή να φορούν 

κορδέλα (ανάλογα με το μήκος των μαλλιών). Εάν υπάρχει ήδη αγορασμένο 

κορμάκι με ενσωματωμένη φούστα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Για τη δραστηριότητα του Μοντέρνου Χορού απαιτούνται : 

 Μαύρο ή μωβ-λιλά κορμάκι 

 Μαύρο κολάν 

 Παπούτσια μπαλέτου σομόν 

 

 

Για τη δραστηριότητα του Ποδοσφαίρου απαιτούνται: 

 Παπούτσια κατάλληλα για τη δραστηριότητα του ποδοσφαίρου, 

ΠΡΟΣΟΧΗ : χωρίς τάπες, μόνο με σχάρες 

 

 

Για τη δραστηριότητα της Κολύμβησης απαιτούνται : 

 Μαγιό 

 Σκουφάκι 

 Μπουρνούζι 

 Σαγιονάρες 

 Γυαλιά κολύμβησης (προαιρετικά) 

 

 

Για τη δραστηριότητα του Τένις απαιτείται : 

 Ρακέτα No 19 ή 21 ή 23 ή 25 (ανάλογα με το ύψος του παιδιού)  

 Αθλητικά παπούτσια 

 

Για τη δραστηριότητα του Καράτε απαιτείται : 

Την πρώτη μέρα της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ο καθηγητής του καράτε 

θα ενημερώσει με σχετική επιστολή για τον τρόπο που θα προμηθευτείτε τη 

στολή (κιμονό-παντελόνι).  

 

 
 

 


