Χρήσιμες Συμβουλές
Μαθητική στολή
Η επίσημη στολή του σχολείου μας είναι:
(α) για τα αγόρια: άσπρη φανέλα με το σήμα του σχολείου μας με γιακαδάκι,
με κοντό ή μακρύ μανίκι (ανάλογα με την εποχή), ή άσπρο πουκάμισο,
μπλε γραβάτα (για τις παρελάσεις), γκρίζο παντελόνι, μαύρα δερμάτινα
παπούτσια.
(β) για τα κορίτσια: άσπρη φανέλα με το σήμα του σχολείου μας με
γιακαδάκι, με κοντό ή μακρύ μανίκι (ανάλογα με την εποχή), άσπρο
πουκάμισο, μπλε κορδελάκι (για τις παρελάσεις), μπλε φούστα, μαύρα
δερμάτινα παπούτσια.

Η καθημερινή στολή του σχολείου μας είναι:
(α) για τα αγόρια: άσπρη φανέλα με ή χωρίς γιακαδάκι, με κοντό ή μακρύ
μανίκι, (ανάλογα με την εποχή), κατά προτίμηση με το σήμα του σχολείου
μας, παντελόνι γκρίζο, κοντό ή μακρύ (ανάλογα με την εποχή), μπλε τρικό,
μπλε, γκρίζο ή μαύρο μπουφάν.

(β) για τα κορίτσια: άσπρη φανέλα με ή χωρίς γιακαδάκι, με κοντό ή μακρύ
μανίκι (ανάλογα με την εποχή), κατά προτίμηση με το σήμα του σχολείου
μας, μπλε φούστα ή γκρίζο παντελόνι, μπλε τρικό, μπλε, γκρίζο ή μαύρο
μπουφάν.
Για τους χειμερινούς μήνες τα παιδιά συνήθως φορούν γκρίζες φόρμες με
το σήμα του σχολείου.
Σ’ ό,τι αφορά τα παπούτσια, ενδείκνυται, για λόγους υγιεινής, όπως τα
παιδιά συνηθίζουν να φορούν τα δερμάτινα μαύρα παπούτσια και να
αποφεύγουν τα αθλητικά. Τα αθλητικά μπορούν να τα φορούν τις μέρες που
έχουν στο πρόγραμμα το μάθημα της Γυμναστικής.
Η στολή της Γυμναστικής είναι: μπλε ή μαύρο αθλητικό παντελονάκι, άσπρη
φανέλα και γκρίζες φόρμες κατά τους χειμερινούς μήνες.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ


1 Οκτωβρίου 2018 (Ανακήρυξης Κυπριακής Δημοκρατίας)



13 Νοεμβρίου 2018 (Ονομαστική γιορτή Αρχιεπισκόπου)



21 Νοεμβρίου 2018 (Τοπική Αργία)



22 Δεκεμβρίου 2018 – 6 Ιανουαρίου 2019 (Διακοπές Χριστουγέννων)



30 Ιανουαρίου 2019 (Γιορτή των Γραμμάτων - Τριών Ιεραρχών)



11 Μαρτίου 2019 (Καθαρά Δευτέρα)



25 Μαρτίου 2019 (Εορτασμός 25ης Μαρτίου)



1 Απριλίου 2019 (Εορτασμός 1ης Απριλίου)



20 Απριλίου 2019 – 5 Μαΐου 2019 (Διακοπές Πάσχα)



6 Ιουνίου 2019 (Αναλήψεως)



11 Ιουνίου 2019 (Αποστόλου Βαρνάβα)



17 Ιουνίου 2019 (Αγίου Πνεύματος)



19 Ιουνίου 2019 (Τελευταία μέρα μαθημάτων)
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι πιο κάτω καθιερωμένες γιορτές οργανώνονται ενδοσχολικά:


Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων (Σεπτέμβριος)



Ημέρα Ανεξαρτησίας (Οκτώβριος)



Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου και γιορτή της σημαίας



Ημέρα Μνήμης Αγώνων και Θυσιών για την προάσπιση της
Δημοκρατίας (17η Νοεμβρίου)



Ημέρα Μνήμης και Τιμής των Μαχητών της Αντίστασης
(7η Δεκεμβρίου)



Γιορτή Χριστουγέννων (Δεκέμβριος)



Ημέρα Ονομαστηρίων Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ (19η Ιανουαρίου)



Γιορτή του Δέντρου (Ιανουάριος)



Γιορτή των Γραμμάτων (30η Ιανουαρίου)



Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου



Εθνική Επέτειος 1ης Απριλίου

