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Μοφδροσ, 1/9/2016 

 

Γονείσ και κθδεμόνεσ, αγαπθτοί μακθτζσ, 

 

Βριςκόμαςτε ςϋαυτόν το χϊρο για να ςασ προςφζρουμε ό,τι 
καλφτερο μποροφμε με τισ γνϊςεισ  και τισ εμπειρίεσ μασ. Θ δικι ςασ 
πρόοδοσ  και επιτυχία δίνει και ςε μασ χαρά και ικανοποίθςθ.  

Για να λειτουργιςει το ςχολείο μασ αποδοτικά, πρζπει ο κακζνασ μασ 
να ξζρει τισ υποχρεϊςεισ του αλλά και τα δικαιϊματά του. Πρζπει να 
μάκουμε να δείχνουμε ςεβαςμό ςτθν προςωπικότθτα του άλλου, να 
μθν καταπατοφμε τα δικαιϊματά του και να τον αντιμετωπίηουμε με 
κατανόθςθ και αγάπθ. 

Με τον κανονιςμό λειτουργίασ που ςυντάξαμε μαηί, πιςτεφουμε  ότι 
οι ςχζςεισ μασ κα είναι πλζον πιο ξεκάκαρεσ, κα μειϊςουν τισ εντάςεισ 
ςτο ςχολείο και οι ςτόχοι που κα κζτουμε κα μποροφν ςε μεγάλο 
βακμό να πραγματοποιοφνται. 

Ο κανονιςμόσ μασ - που κα τθρείται από όλουσ - κα είναι το όπλο μασ 
για τθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ πραγματικισ ελευκερίασ. 
Θζλουμε το ςχολείο μασ να ζχει χαροφμενουσ δαςκάλουσ και 
ευτυχιςμζνα παιδιά. Θ τιρθςθ των κανόνων μπορεί καμιά φορά να μασ 
φζρνει μια μικρι ςτενοχϊρια, ςτο τζλοσ όμωσ μασ γεμίηει με δφναμθ 
και αυτοπεποίκθςθ. Μασ κάνει να πατάμε ςτα πόδια μασ γερά και να 
κερδίηουμε τθν ςυμπάκεια και τθν αγάπθ των ςυνανκρϊπων μασ.  

Θ νεανικι ορμι και επαναςτατικότθτα που είναι τα χαρακτθριςτικά 
τθσ θλικίασ ςασ, αν ςυνοδεφονται από ευγζνεια και πολιτιςμό ςίγουρα 
κα μασ οδθγιςουν  ςε ζναν καλφτερο κόςμο. 

 

Θ διευκφντρια και οι κακθγθτζσ ςου 
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ΘΕΜΑΣΑ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Προςζλευςθ και αποχϊρθςθ 

Σο Γυμνάςιο Μοφδρου αρχίηει τθ λειτουργία του για όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου ςτισ 
8.00 το πρωί με ςφνταξθ και προςευχι και ςυμπλθρϊνει τισ 7 ϊρεσ λειτουργίασ του ςτισ 
13.40. τισ 13.45 τα λεωφορεία αναχωροφν για τα χωριά.  

Όλοι οι μακθτζσ και οι κακθγθτζσ τθσ πρϊτθσ ϊρασ οφείλουν να παρευρίςκονται ςτθ 
ςφνταξθ και προςευχι ςτο προαφλιο του ςχολείου, οι δε εφθμερεφοντεσ κακθγθτζσ πρζπει 
να  βρίςκονται ςτο ςχολείο ςτισ 7.50 π.μ. 

Οι μακθτζσ που δεν βρίςκονται ςτο προαφλιο το αργότερο μζχρι τισ 8.00 το πρωί δεν 
γίνονται δεκτοί από τον κακθγθτι τθσ πρϊτθσ ϊρασ, με αποτζλεςμα να χρεϊνονται με 
αδικαιολόγθτθ απουςία. Αν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν 
ευκφνονται, οφείλουν να απευκφνονται ςτθ Διεφκυνςθ, που κα κρίνει αν κα ειςζλκουν 
ςτθν τάξθ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ πρωινισ προςζλευςθσ και για λόγουσ αςφάλειασ οι μακθτζσ 
απαγορεφεται να μζνουν ςυγκεντρωμζνοι ζξω από τθν είςοδο του ςχολείου. Επίςθσ 
απαγορεφεται το παρκάριςμα αυτοκινιτων ι μοτοποδθλάτων μπροςτά ςτθν είςοδο του 
ςχολείου για να αποφευχκοφν οι κίνδυνοι ςε κάποια πικανι εκκζνωςθ του ςχολείου π.χ. ςε 
περίπτωςθ ςειςμοφ. 

Μετά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ οι πόρτεσ του προαυλίου κλείνουν, και θ ζξοδοσ των 
μακθτϊν απαγορεφεται αυςτθρά. 

Παραμονι ςτο ςχολικό χϊρο 

Οποιοςδιποτε δεν ανικει ςτθ ςχολικι κοινότθτα του Γυμναςίου δεν ζχει δικαίωμα 
ειςόδου και παραμονισ ςτο χϊρο του ςχολείου. Οι επιςκζπτεσ (γονείσ, προμθκευτζσ κτλ) 
πρζπει να απευκφνονται αποκλειςτικά ςτθ Διεφκυνςθ ι ςτον εφθμερεφοντα κακθγθτι. 

Δεν επιτρζπεται θ παραμονι των μακθτϊν ςτο χϊρο του γραφείου των κακθγθτϊν 
χωρίσ πρόςκλθςθ των ίδιων των κακθγθτϊν. 

το διάλειμμα όλοι οι μακθτζσ οφείλουν να βγαίνουν ςτθ αυλι του ςχολείου. Θ 
παραμονι τουσ ςτισ τάξεισ δικαιολογείται μόνο όταν είναι αςκενείσ και πάρουν άδεια από 
τον εφθμερεφοντα κακθγθτι. 

Απουςία κακθγθτι - κενό 

Όταν ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ δε γίνεται μάκθμα ςε κάποιο τμιμα λόγω τθσ απουςίασ 
του κακθγθτι ι για άλλο λόγο, οι μακθτζσ δεν πρζπει να ενοχλοφν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ 
και τουσ κακθγθτζσ που διδάςκουν. Ο πρόεδροσ του τμιματοσ απευκφνεται ςτον 
εφθμερεφοντα κακθγθτι ι ςτθ Διεφκυνςθ, οι οποίοι φροντίηουν να τουσ απαςχολιςουν 
δθμιουργικά ςτθν τάξθ, ςτθ βιβλιοκικθ ι όπου αλλοφ κρίνουν ςκόπιμο.  
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Ζντυπα – διαφθμίςεισ 

Απαγορεφεται θ κυκλοφορία εντφπων ςτο χϊρο του χολείου εκτόσ των εγκεκριμζνων 
από το Τπουργείο Παιδείασ, όπωσ και θ εμπορία και διαφιμιςθ οποιουδιποτε προϊόντοσ. 
Για τθν ανάρτθςθ αφιςϊν ι άλλου υλικοφ ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου οι μακθτζσ πρζπει να 
απευκφνονται ςτο φλλογο των Κακθγθτϊν και ςτθ Διεφκυνςθ. 

Τποβολι προτάςεων και διεκδίκθςθ αιτθμάτων 

Μζςω τθσ λειτουργίασ των μακθτικϊν κοινοτιτων οι μακθτζσ κζτουν τα κζματα που 
τουσ απαςχολοφν. Θ διεκδίκθςθ των αιτθμάτων τουσ γίνεται με κόςμιο τρόπο και πάντα ςτα 
πλαίςια των ιςχυόντων νόμων. Όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ φροντίηουν να λφνουν 
τα προβλιματά τουσ με κατανόθςθ και διάλογο αποφεφγοντασ τθν ζνταςθ και τισ 
παράνομεσ πράξεισ (καταςτροφζσ, άςκθςθ ςωματικισ ι ψυχολογικισ βίασ, παρεμπόδιςθ 
ειςόδου ςε άλλουσ μακθτζσ κλπ). 

ΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

το κεφάλαιο αυτό ρυκμίηονται με τθ μορφι ςφντομθσ υπενκφμιςθσ οι λεπτομζρειεσ τθσ 
ςχολικισ ηωισ. 

Αγωγι και ςυμπεριφορά μακθτϊν 

 Ζρχομαι ςτο ςχολείο περιποιθμζνοσ και κακαρόσ/ι. 
 Δεν προκαλϊ φκορζσ ςτο λεωφορείο. 
 Θ ϊρα του ςχολείου ξεκινά από τθ ςτιγμι που ειςζρχομαι ςε αυτό το πρωί, και  

τελειϊνει όταν αναχωρϊ το μεςθμζρι. Σόςο ςτο ςχολείο όςο και ζξω από αυτό 
φζρομαι πάντα με ευγζνεια και ςεβαςμό. 

 Δεν καταςτρζφω το ςχολείο και τον εξοπλιςμό του. Ιδιαίτερα προςζχω τα βιβλία 
τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ. ε περίπτωςθ πρόκλθςθσ ηθμιάσ από εμζνα, είμαι 
υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςω αμζςωσ.  

 Θ ςυνολικι εμφάνιςι μου πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθ μακθτικι μου ιδιότθτα και 
να μθν χαρακτθρίηεται από ακρότθτεσ. Θ αμφίεςι μου δθλϊνει το ςεβαςμό μου 
ςτουσ κακθγθτζσ και τουσ ςυμμακθτζσ μου. Σο ςχολείο είναι χϊροσ πνευματικισ 
καλλιζργειασ  και όχι επίδειξθσ τθσ ενδυμαςίασ μου.  

 υμμετζχω ενεργά ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολείου (εκδρομζσ, μακθτικζσ παρελάςεισ, 
ςχολικζσ γιορτζσ κλπ) και γενικά ςε κάκε δραςτθριότθτα του χολείου. 

 Πρζπει να αποφεφγω τισ διενζξεισ με τουσ ςυμμακθτζσ μου και να λφνω τισ 
οποιεςδιποτε διαφορζσ μου με διάλογο.   

 Δεν αςχθμονϊ, δεν βωμολοχϊ και δεν χειροδικϊ. 
 Για οποιοδιποτε πρόβλθμα που δεν μπορϊ να αντιμετωπίςω καταφεφγω ςτον 

εφθμερεφοντα κακθγθτι, ςτον υπεφκυνο τμιματοσ κακθγθτι ι τζλοσ ςτον 
Διευκυντι. 

 Διατθρϊ ςε καλι κατάςταςθ τα βιβλία μου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ 
χρονιάσ, αφοφ ςτο τζλοσ κα τα επιςτρζψω για να ξαναχρθςιμοποιθκοφν. Ζτςι 
βοθκάω ςτθν πράξθ να περιοριςτοφν οι άςκοπεσ ςπατάλεσ. 
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Αςφάλεια και υγιεινι 

 Δεν φζρνω ςτο ςχολείο το κινθτό μου τθλζφωνο. Αν το ξεχάςω το απενεργοποιϊ το 
πρωί μόλισ μπω ςτθν αυλι του ςχολείου. Θ χριςθ του κινθτοφ μπορεί να 
επιβαρφνει τθν  υγεία μου και να παραβιάςει τα ατομικά δικαιϊματα των άλλων. ε 
περίπτωςθ ανυπακοισ υφίςταμαι τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 Σο κάπνιςμα απαγορεφεται αυςτθρά ςτον ςχολικό χϊρο. 
 Χρθςιμοποιϊ για τισ μετακινιςεισ μου το ςχολικό λεωφορείο. Είναι παράνομο και 

πολφ επικίνδυνο να ζρχομαι με μθχανι ι αυτοκίνθτο και μάλιςτα χωρίσ άδεια 
οδιγθςθσ. ε περίπτωςθ που χρθςιμοποιϊ δικό μου μεταφορικό μζςον, είναι 
απαραίτθτθ θ διλωςθ γονζα, ϊςτε να αποκλειςτϊ από τθ χριςθ ςχολικοφ 
λεωφορείου. 

 Χρθςιμοποιϊ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ προςεκτικά και πολιτιςμζνα.  
 Διατθρϊ τθν κακαριότθτα μζςα και ζξω από το κτίριο, και ρίχνω τα  απορρίμματα 

ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ και τα καλάκια που βρίςκονται ςτο κτίριο και ςτο προαφλιο. 
 Ποτζ και για κανζνα λόγο δεν βγαίνω ςτο δρόμο χωρίσ τθν άδεια του 

εφθμερεφοντα κακθγθτι και του διευκυντι. 
 Παραμζνω ςτο χϊρο του ςχολείου μζχρι τθν λιξθ των  μακθμάτων. 

το ςπίτι και ςτο μάκθμα 

 Μπαίνω ςτθν αίκουςα μόλισ χτυπιςει το κουδοφνι και περιμζνω τθν ζναρξθ του 
μακιματοσ κακιςμζνοσ ςτο κρανίο μου. Αν ζχω γυμναςτικι ι εργαςτθριακό 
μάκθμα περιμζνω ςτο γυμναςτιριο ι ςτο αντίςτοιχο εργαςτιριο. 

 Φζρνω πάντα τα βιβλία και τα τετράδιά μου ςτο μάκθμα. 
 Επιτρζπεται να ζχω μαηί μου ςτυλό, μολφβι, ςβιςτρα, διορκωτικό ςε ταινία. 

Απαγορεφονται μαρκαδόροι και υγρό διορκωτικό. 
 Διαβάηω κακθμερινά ςτο ςπίτι και ζρχομαι προετοιμαςμζνοσ/θ. 
 Είμαι πεικαρχθμζνοσ ςτθ τάξθ και  παρακολουκϊ τον κακθγθτι με προςοχι χωρίσ 

να ενοχλϊ τουσ ςυμμακθτζσ μου. Είμαι ευγενικόσ με όλουσ. Δεν εγκαταλείπω τθν 
διδαςκαλία παρά μόνο με άδεια του κακθγθτι, και τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Δεν διακόπτω το μάκθμα χωρίσ τθν άδεια του κακθγθτι μου. Ηθτϊ το λόγο και 
περιμζνω τθν άδεια του κακθγθτι μου  για να μιλιςω. 

 Όταν δεν καταλαβαίνω κάτι ρωτϊ τον κακθγθτι μου. Δεν ντρζπομαι και δε 
φοβάμαι  τι κα πουν οι ςυμμακθτζσ μου. 

 Απουςίεσ 

 Δεν κάνω αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ. Με 50 και άνω αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ (64 
αν ζχουμε 7ωρο όλεσ τισ μζρεσ) είμαι υποχρεωμζνοσ να επαναλάβω τθν τάξθ. 

 Αν αρρωςτιςω και το ςφνολο των απουςιϊν μου ξεπεράςει τισ 100 (ι 114) 
αποκλείομαι από τισ εξετάςεισ του Ιουνίου, όταν ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ μου 
δεν υπερβαίνει το 15,5. 

 ε περίπτωςθ δικαιολογθμζνθσ απουςίασ μου λόγω αςκενείασ, οι γονείσ μου τισ 
δικαιολογοφν αμζςωσ μετά τθν επιςτροφι μου και ποτζ μετά από 10 θμζρεσ. 

 Γνωρίηω ότι οι γονείσ μου ενθμερϊνονται αν υπερβϊ τισ 30 απουςίεσ με επιςτολι 
του υπεφκυνου κακθγθτι του τμιματοσ που φζρει αρικμό πρωτοκόλλου. 
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Δικαιϊματα 

Ηθτϊ από τουσ κακθγθτζσ μου: 

 Να ςζβονται τθν προςωπικότθτά  μου. 
 Να μθ κάνουν διακρίςεισ ςε βάροσ μου. 
 Να με αντιμετωπίηουν με επιείκεια και κατανόθςθ. 
 Θζλω να λαμβάνεται υπόψθ θ γνϊμθ μου, ιδίωσ όταν διατυπϊνεται φςτερα από 

διάλογο μζςα ςτισ μακθτικζσ κοινότθτεσ. 

Κυρϊςεισ - ποινζσ 

 Όταν δε ςυμμορφϊνομαι με τισ υποδείξεισ των κακθγθτϊν μου και τουσ κανόνεσ 
του ςχολείου, κα υποςτϊ τισ κυρϊςεισ. Αυτζσ μπορεί να είναι θ απλι παρατιρθςθ, 
θ ωριαία αποβολι, θ αποβολι από μία μζχρι πζντε θμζρεσ, μζχρι και θ οριςτικι  
απομάκρυνςθ μου από το ςχολείο. 

 Όταν τιμωροφμαι με ωριαία αποβολι από το μάκθμα, παραμζνω ςτο ςχολείο  και 
απαςχολοφμαι  ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διεφκυνςθσ ι άλλου εκπαιδευτικοφ. 

 Γνωρίηω ότι για κάκε ποινι μου ο φλλογοσ των Κακθγθτϊν και θ Διεφκυνςθ 
ενθμερϊνουν το βιβλίο επιβολισ κυρϊςεων (ποινολόγιο). Οι εγγραφζσ μου εκεί 
μποροφν να επθρεάςουν το χαρακτθριςμό τθσ διαγωγισ μου. 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΕ - ΑΠΟΤΙΟΛΟΓΟΙ 

Κακικοντα επιμελθτϊν 

 Ο υπεφκυνοσ τμιματοσ ορίηει δφο επιμελθτζσ ανά εβδομάδα με αλφαβθτικι ςειρά. 
Κατάλογοσ των επιμελθτϊν τοποκετείται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του τμιματοσ, 
και αντίγραφό του κατατίκεται ςτθ διεφκυνςθ. 

 Οι επιμελθτζσ οφείλουν να εξζρχονται τελευταίοι από τθν τάξθ και να ειςζρχονται 
πρϊτοι. Δεν επιτρζπουν τθν είςοδο ςε κανζνα μακθτι άλλου τμιματοσ. Είναι   
υπεφκυνοι για οποιαδιποτε ηθμιά ςτθν αίκουςα. 

 Είναι υπεφκυνοι για τθν διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ ςτθν αίκουςα του 
αντίςτοιχου τμιματοσ. 

 Φροντίηουν για το κακάριςμα του πίνακα. Φροντίηουν επίςθσ για τθν φπαρξθ 
εποπτικϊν μζςων, κιμωλίασ, ςπόγγου και καλακιοφ απορριμμάτων ςτθν τάξθ. 

 Αναφζρουν οποιαδιποτε φκορά, είτε προζρχεται από μακθτζσ του ςχολείου είτε 
από οποιονδιποτε άλλο. 

 Κατά τθ διάρκεια του διαλείμματοσ φροντίηουν για τον αεριςμό τθσ αίκουςασ 
ανοίγοντασ τα παράκυρα και ηθτϊντασ από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ να εκκενϊςουν 
τθν αίκουςα πριν τθν κλειδϊςει ο κακθγθτισ. Εάν οι ςυμμακθτζσ τουσ δεν 
ανταποκρίνονται ςτισ υποδείξεισ τουσ, το αναφζρουν ςτον  εφθμερεφοντα 
κακθγθτι. 
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Κακικοντα απουςιολόγων 

 Οι απουςιολόγοι του τμιματοσ ορίηονται από τον υπεφκυνο κάκε τμιματοσ με 
βάςθ τθν βακμολογία τουσ κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου ςχολικοφ ζτουσ 
(ζνασ τακτικόσ και ζνασ αναπλθρωματικόσ). 

 Ο απουςιολόγοσ φτιάχνει το διάγραμμα τθσ αίκουςασ με τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ 
κάκε μακθτι. Αλλαγι κζςθσ γίνεται μόνο από τον υπεφκυνο  κακθγθτι τθσ κάκε 
τάξθσ. Σο διάγραμμα τοποκετείται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του τμιματοσ. 

 τθν αρχι κάκε διδακτικισ ϊρασ ο απουςιολόγοσ καταχωρεί τισ απουςίεσ ςτουσ 
απόντεσ ςυμμακθτζσ και ηθτά από τον κακθγθτι κάκε διδακτικισ ϊρασ να ελζγξει 
και να προςυπογράψει το απουςιολόγιο. Μετά τθ λιξθ του ωραρίου το παραδίδει  
για φφλαξθ. 

 Κατά  τθ διάρκεια του ωραρίου λειτουργίασ του ςχολείου είναι υπεφκυνοσ για τθ 
φφλαξθ και διατιρθςθ ςε άριςτθ κατάςταςθ του απουςιολογίου. 

 Ο απουςιολόγοσ ελζγχεται από τον κακθγθτι, τον υπεφκυνο κακθγθτι του 
τμιματοσ, και τθ Διεφκυνςθ. 

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Εξωδιδακτικζσ δραςτθριότθτεσ και ςχολικι ηωι 

 Σο ςχολείο κεωρεί τθν ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ 
(παρελάςεισ, ςχολικοί εορταςμοί, περίπατοι, εκδρομζσ) ωσ υποχρζωςι τουσ. Οι 
ςυνκικεσ πρζπει να είναι τζτοιεσ ϊςτε ο μακθτισ να χαίρεται, και να κεωρεί  τιμι 
του τθ ςυμμετοχι ς’ αυτζσ. 

 Σόςο οι  ενδοςχολικζσ εκδθλϊςεισ, όπωσ είναι οι ςχολικζσ, οι εκνικζσ και οι 
κρθςκευτικζσ γιορτζσ,  όςο και οι άλλεσ καινοτόμεσ δράςεισ όπωσ θ περιβαλλοντικι 
εκπαίδευςθ, οι πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ κλπ, πρζπει να γίνονται με 
πρωτοβουλίεσ, και ιδζεσ των ίδιων των μακθτϊν.  

 Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ 
για τθν επιλογι τουσ όταν πραγματοποιοφνται πολυιμερεσ ςχολικζσ εκδρομζσ. 

 Για τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ ηωισ απαραίτθτθ είναι θ ςυμμετοχι όλων των 
μακθτϊν. Θ ομαλι λειτουργία τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ εξαρτάται από τον 
πολιτιςμό και το ενδιαφζρον κακενόσ. το ςχολείο πρζπει να επικρατεί κλίμα 
ελευκερίασ, δθμοκρατίασ, και  πολιτιςμοφ.  

 Οι μακθτικζσ κοινότθτεσ είναι ελεφκερεσ να οργανϊνουν εκδθλϊςεισ και να 
παίρνουν πρωτοβουλίεσ για κζματα που τουσ αφοροφν, ςε ςυνεννόθςθ με τουσ 
κακθγθτζσ τουσ. 

Κακιζρωςθ επίςθμθσ ενδυμαςίασ 

Από τθ ςχολικι χρονιά 2007-2008 κακιερϊκθκε ςταδιακά επίςθμθ ενδυμαςία για τουσ 
μακθτζσ του ςχολείου μασ. Με αυτιν κα εμφανίηονται ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολείου και 
ςτισ παρελάςεισ. 
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Αποτελείται από: 

ΑΓΟΡΙΑ: Παποφτςι μαφρο, παντελόνι μπλε ςκοφρο (όχι jean), πουλόβερ μπορντϊ με 
μακρφ μανίκι, πουκάμιςο λευκό, γραβάτα κόκκινθ. 

ΚΟΡΙΣΙΑ: Παποφτςι μαφρο με χαμθλό τακοφνι, καλςόν ςτο χρϊμα του δζρματοσ, 
φοφςτα ςε χρϊμα μπλε ςκοφρο, πουκάμιςο λευκό, πουλόβερ μπορντϊ με μακρφ μανίκι 
(ίδιο με των αγοριϊν), φουλάρι κόκκινο. 

Θα διατίκεται  από τα εμπορικά καταςτιματα του Μοφδρου. 

 

 

 

ε περίπτωςθ που κάποιο κζμα δεν ζχει αντιμετωπιςκεί ι κάποιο ςθμείο δθμιουργεί 
πρόβλθμα και πρζπει να αλλάξει, κα το ςυηθτιςουμε και κα προβοφμε ςτισ αναγκαίεσ 
διορκώςεισ. 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

 


