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Ανακοίνωση για την τελετή αποφοίτησης 

 

Με αφορμή τις αντιδράσεις μικρής μερίδας γονέων, μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας για 

την εμφάνιση των παιδιών στην τελετή αποφοίτησης, η Διεύθυνση του Σχολείου τονίζει τα 

ακόλουθα: 
 

Η τελετή αποφοίτησης αποτελεί την πιο επίσημη παρουσία των παιδιών σ΄ ένα σχολείο. Είναι 

επίσημη «Τελετή» και όχι «Πανηγύρι». Οι μαθητές και μαθήτριες καλούνται για τελευταία μέρα να 

σεβαστούν τη μαθητική ιδιότητά τους και με ήθος που τους αρμόζει να αποφοιτήσουν και να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής. 
 

Είναι λοιπόν επιβεβλημένη ανάγκη να δώσουμε τον χαρακτήρα που ταιριάζει στην τελετή αυτή με 

κάθε σοβαρότητα. 
 

Στους Εσωτερικούς Κανονισμούς του σχολείου (σελ.6) αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 

Η επίσημη στολή αποτελείται από: 
 

 Γκρίζο μαθητικό παντελόνι ή φούστα (μαθήτριες), άσπρο πουκάμισο, μπλε γραβάτα και 

σκουρόχρωμα παπούτσια (κατ΄ εξαίρεση θα επιτραπεί και η σκούρα μπλε φούστα για τα κορίτσια 

και το μαύρο παντελόνι για τα αγόρια – δεν επιτρέπονται τζιν) 
 

Η επίσημη στολή θα χρησιμοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

 Αντιπροσώπευση του σχολείου σε διάφορες εκδηλώσεις/δραστηριότητες 

 Παρελάσεις 

 Φωτογραφίσεις 

 Τελετή Αποφοίτησης και άλλες επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου 
 

Παρακαλούμε, από τα βάθη της καρδιάς μας, όλους τους γονείς, να φέρουν τα παιδιά τους στην 

τελετή αποφοίτησης με επίσημη στολή ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες αντιπαραθέσεις. Γένια (για 

τα αγόρια), βαμμένα νύχια (για τα κορίτσια) και άλλες εξεζητημένες εμφανίσεις, όπως παντός είδους 

σκουλαρίκια για τα αγόρια και πολλά (εμφανή) σκουλαρίκια για τα κορίτσια (πέραν των δύο – ένα 

σε κάθε αυτί) δεν επιτρέπονται. Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε τους εσωτερικούς κανονισμούς 

στην ιστοσελίδα του σχολείου.  
 

Παρόλα αυτά, οι μαθητές και μαθήτριες που δεν θα σεβαστούν την πιο πάνω παράκληση της 

Διεύθυνσης του σχολείου είναι ευπρόσδεκτοι στην τελετή. Θα σημειωθούν στον κατάλογο της 

τάξης από τους ΥΤ και τα απολυτήριά τους θα αποσυρθούν από τη λίστα των υπολοίπων μαθητών. 

Δεν θα προσκαλεστούν για να παραλάβουν το απολυτήριο από τον Διευθυντή και το όνομά τους θα 

διαβαστεί ξεχωριστά. Το απολυτήριο θα το παραλάβουν μετά το πέρας της τελετής. 
 

Η τελετή θα γίνει την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, στις 19:30 ακριβώς. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε 

έγκαιρα μεταξύ 19:00 και 19:15 για να γίνει ορθά η ταξιθέτηση και να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός. 

Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στον χώρο του σχολείου το αργότερο στις 18:45. Καθηγητές του 

Λυκείου Παλουριώτισσας θα σας υποδείξουν τη θέση σας και δεν επιτρέπονται μετακινήσεις. Η 

φωτογράφιση θα γίνεται από καθηγητή του σχολείου και οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του σχολείου.  Οι θέσεις έχουν καθοριστεί κατά προτεραιότητα, βάσει της ώρας και 

ημέρας της δήλωσής σας. Λόγω υπερβολικού αριθμού συμμετεχόντων θα επιτραπεί η είσοδος μόνο 

σε δύο από τα μέλη της οικογένειας που έχετε δηλώσει. Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι όλα τα 

«τρίτα» άτομα που δηλώσατε δεν είναι δυνατόν να παρευρεθούν.  

 

Από τη Διεύθυνση  
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