
Αγαπητοί µαθητές, 

 Στο σχολείο περνάµε τη µισή µας ηµέρα. Είναι ο τόπος που παρέχονται 
γνώσεις αλλά και ο τόπος που µαθαίνουµε να γινόµαστε υπεύθυνοι, να 
αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες, να συνεργαζόµαστε, να προσφέρουµε βοήθεια, 
να εκφράζουµε τη γνώµη µας µιλώντας ευγενικά και σεβόµενοι το συµµαθητή, 
το µεγαλύτερο, τον εκπαιδευτικό. 

Μαθαίνουµε ότι για να προχωρήσουµε µπροστά πρέπει να προσπαθούµε 
και να γινόµαστε καθηµερινά η καλύτερη εκδοχή του εαυτού µας. 
Μαθαίνουµε ότι όλοι έχουµε δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις. 

 Η οικογένεια του σχολείου είναι η δεύτερη οικογένειά µας. Μια 
οικογένεια όµως µε τόσα µέλη χρειάζεται οπωσδήποτε κανόνες για να είναι 
αποτελεσµατική και για να παρέχει ασφάλεια σε όλους. Κανόνες που πρέπει να 
ακολουθούµε όλοι για να µπορέσουµε να γίνουµε υπεύθυνα άτοµα όχι µόνο µε 
γνώσεις αλλά και µε ήθος. 

 Για να γίνει αυτό χρειάζεται αφ’ ενός να γνωρίζουµε τους κανόνες κι αφ’ 
ετέρου  να τους εφαρµόζουµε. Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε όλοι ότι η 
ύπαρξη κανόνων δεν υπάρχει για να µας δυσκολεύει, αλλά για να µας 
διευκολύνει. Αποφεύγονται οι ασάφειες, οριοθετούνται οι αρµοδιότητες και ο 
καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έτσι, λοιπόν: 

  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

• Φροντίζω να βρίσκοµαι έγκαιρα στο σχολείο στο διάστηµα από 8:00 έως 

8:15 π.µ. 
• Αφήνω την σάκα µου στις γραµµές της τάξης µου και παραµένω στο 

προαύλιο µέχρι το χτύπηµα του κουδουνιού. Αν ο καιρός είναι 
βροχερός αφήνω τη σάκα µου έξω από την πόρτα της αίθουσάς µου 
και παραµένω στο ισόγειο του σχολείου. 

• Αν φτάσω την ώρα της προσευχής περιµένω να ολοκληρωθεί κι έπειτα 

εισέρχοµαι στο σχολείο. 
• Την ώρα της προσευχής συµπεριφέροµαι µε τον ανάλογο σεβασµό. 

• Ακούω µε προσοχή τις ανακοινώσεις της ηµέρας από τους συµµαθητές ή 

τους εκπαιδευτικούς µου. 

  

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

• Στα διαλείµµατα κατεβαίνουµε όλοι στο προαύλιο και οι πόρτες της 

αίθουσας κλειδώνουν. Για το λόγο αυτό πριν βγω διάλειµµα, φροντίζω 
να έχω πάρει µαζί µου ό,τι χρειάζοµαι. 

• Στις σκάλες ακολουθώ τη διαδροµή που είναι σηµατοδοτηµένη και 

δείχνει τον τρόπο διαφυγής από την αίθουσά µου σε περίπτωση 
σεισµού. 

• Για κανένα λόγο δεν τρέχω ούτε σπρώχνω στις σκάλες προσπαθώντας να 

προσπεράσω. 
• Προσέχω τα µικρότερα παιδιά, τον εαυτό µου και τους άλλους. ∆ε 

σπρώχνω και δεν συµπεριφέροµαι βίαια. 
• Παίζω στο χώρο που έχει οριστεί για την τάξη µου. 

• Για οτιδήποτε ενοχλητικό συµβαίνει κατά την ώρα του διαλείµµατος 

πρέπει να απευθύνοµαι στους εφηµερεύοντες. 
• Σέβοµαι και ακολουθώ τις οδηγίες των δασκάλων. 



• Στο τέλος κάθε διαλείµµατος, συντάσσοµαι χωρίς να καθυστερώ µε την 

τάξη µου στο προαύλιο, όπως ακριβώς στην πρωινή προσευχή και 
περιµένω τον εκπαιδευτικό που έχει µάθηµα µαζί µας να µας 
συνοδεύσει στην τάξη. 

• Με σειρές και χωρίς τρέξιµο κατεβαίνουµε µε το δάσκαλό µας στο 

προαύλιο, όταν χτυπάει κουδούνι για διάλειµµα. 
  

  

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 

• Στην αίθουσα διδασκαλίας ποτέ δεν ανοίγω ή κλείνω τους ηλεκτρικούς 

διακόπτες. 
• Γνωρίζω και εφαρµόζω τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να εκκενώσω την 

αίθουσά µου σε περίπτωση σεισµού. Συµµορφώνοµαι απολύτως µε τις 
οδηγίες του δασκάλου και κρατώ το στόµα µου κλειστό. 

• Όταν µετακινούµε για να παρακολουθήσω άλλο µάθηµα κινούµαι ήρεµα 

και δεν ενοχλώ τις υπόλοιπες τάξεις. 
• ∆εν χρησιµοποιώ βρισιές ούτε λέξεις και φράσεις που προσβάλλουν και 

πληγώνουν τους άλλους. 
• Φροντίζω να διατηρούνται όλοι οι χώροι του σχολείου καθαροί αρχίζοντας 

από την τάξη µου. Στο τέλος της ηµέρας ελέγχω το θρανίο µου για 
σκουπίδια και βάζω το καρεκλάκι στη θέση του. 

• Κρατώ το ράφι και το θρανίο µου καθαρό και τακτοποιηµένο και έχω την 

ευθύνη για τα πράγµατά µου. 
• Φτιάχνουµε σε συνεργασία µε τους συµµαθητές και τον εκπαιδευτικό µας 

τους κανόνες της τάξης και συµφωνούµε στο ότι θα συµβαίνει σε 
περίπτωση που δεν τηρούνται. 

• Φροντίζω η τσάντα µου να περιέχει µόνο ό,τι  χρειάζοµαι για το 

πρόγραµµα της ηµέρας. Είναι απαραίτητο να έχω το δικό µου µολύβι 
και µαρκαδόρο πίνακα. 

• Είναι ευθύνη µου να είµαι προετοιµασµένος στα µαθήµατά µου και να 

παραδίνω στους γονείς µου κάθε ενηµερωτικό ή εγκριτικό σηµείωµα. 
Σε περίπτωση που αµελήσω παραπάνω από µία φορά, δε θα 
συµµετέχω στις επισκέψεις και θα παραµένω στο χώρο του σχολείου. 

• Όταν δανείζοµαι βιβλία από τη δανειστική βιβλιοθήκη φροντίζω να τα 

επιστρέφω στην προκαθορισµένη ηµεροµηνία και χωρίς φθορές. Σε 
διαφορετική περίπτωση οι γονείς θα φροντίσουν για την 
αντικατάστασή τους. 

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή φορητών ηλεκτρικών 
παιχνιδιών στο χώρο του σχολείου αλλά και κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

Αποφεύγω να πηγαίνω την ώρα του µαθήµατος στην τουαλέτα γιατί χάνω 

πολύτιµο χρόνο διδασκαλίας και βρίσκοµαι χωρίς επιτήρηση. 

  

 

Η ∆ιευθύντρια                           Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 
 
 
 
Τσορώνη Ιωάννα Μαρία 



  

  

 

 


