
 
Τι κάνω κάθε µέρα στο Σχολείο.... 

• Φτάνω πάντα στην ώρα µου. 

Ώρες προσέλευσης των µαθητών 7:55 µέχρι 8:10 το πρωί. 

• Μπαίνω στο κτήριο µόνος/ η µου (οι γονείς µου σταµατούν στην είσοδο του κτηρίου εκτός αν 

θέλουν κάτι το/η δασκαλο/α µου ή τον ∆ιευθυντή), αφήνω την τσάντα µου και αν δεν βρέχει 

βγαίνω αµέσως στο προαύλιο, όπου συναντώ τους φίλους µου περιµένοντας να χτυπήσει το 

κουδούνι για την πρωινή προσευχή. Εάν ο καιρός είναι καλός, δεν µπαίνω µέσα στο κτήριο 

µετά τις 08:05. 

• Στην προσευχή στέκοµαι σιωπηλός/ή για να προσευχηθώ και στη συνέχεια ακούω 

προσεκτικά τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο ∆/ντής ή o Υποδ/ντής του σχολείου. 

• Φροντίζω πάντα να έρχοµαι στην ώρα µου στο σχολείο και να µην καθυστερώ στην πρωινή 

προσέλευση. Αν αργοπορήσω, θα πρέπει να αιτιολογήσω µε τον γονέα µου στο ∆ιευθυντή του 

σχολείου το λόγο της καθυστέρησής µου.  

• Χρησιµοποιώ τις σκάλες µε προσοχή, χωρίς να τρέχω ή να σπρώχνω. 

 

• Σε περίπτωση που χρειαστεί να φύγω επειδή είµαι άρρωστος/η µε παραλαµβάνουν οι γονείς 

µου ή κηδεµόνες αφού ενηµερωθεί ο ∆ιευθυντής και ο δάσκαλος που έχει µάθηµα στην τάξη 

την ώρα που θα φύγω. 

Επίσης όταν δεν πάω στο σχολείο, ενηµερώνω το σχολείο µε τους γονείς µου αυθηµερόν για 

το λόγο της απουσίας µου.  Ακόµη φροντίζω  και παίρνω τα µαθήµατα που έχασα. 

 

Στην τάξη... 

• Παρακολουθώ µε προσοχή και συµµετέχω όλη την ώρα στο µάθηµα, σηκώνω το χέρι µου για 

να µιλήσω, µιλάω ευγενικά και δεν ενοχλώ τους συµµαθητές µου. 

• Φέρνω πάντα τις εργασίες µου και τα απαραίτητα υλικά για το κάθε µάθηµα. 

 

 

∆ε µασάω τσίχλα, δεν τρώω µέσα στην τάξη και δεν αφήνω φαγητά κάτω από το θρανίο. 

• ∆ε γράφω ποτέ σε καρέκλες, θρανία, τοίχους. Φροντίζω το σχολείο µου, το οποίο πρόσφατα 

ανακαινίστηκε να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Άλλωστε δεν ξεχνώ ότι η καθαριότητα 

είναι µισή αρχοντιά! 
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• ∆εν πειράζω ποτέ τα πράγµατα των άλλων.  ∆ε θα ήθελα ποτέ να κάνει κάποιος αυτό σε 

εµένα. 

• Όταν έχω Γυµναστική φοράω φόρµα και αθλητικά παπούτσια, εκτός αν είµαι άρρωστος/η 

πράγµα για το οποίο ενηµερώνω τον εκπαιδευτικό της Γυµναστικής. 
 

Στο διάλειµµα... 

Βγαίνω πάντα έξω προσεχτικά στο διάλειµµα για να φάω και να παίξω µε τους/τις φίλους/ες 

µου. Την χειµερινή περίοδο βγαίνω στο διάλειµµα φορώντας το µπουφάν µου. Κάνω χρήση 

του προαυλίου που έχει οριστεί από το σχολείο και δεν µετακινούµαι πιο πέρα προς το 

Γυµνάσιο. 

• Όταν βρέχει και δεν βγαίνω διάλειµµα µένω στο διάδροµο του ισογείου και δεν τρέχω για να 

µην χτυπήσω. 

• Αν, για λόγους υγείας, χρειαστεί να µείνω µέσα στο διάλειµµα ενηµερώνω τον/την 

δασκαλο/α µου. 

• Ρίχνω τα σκουπίδια στους κάδους και διατηρώ το προαύλιο του σχολείου καθαρό 

Νοιάζοµαι για την ασφάλειά µου και την ασφάλεια των συµµαθητών µου και διευκολύνω τους 

µικρούς µαθητές όπου χρειαστεί. 

• Προσπαθώ να λύνω τις διαφορές µου µε ειρηνικό τρόπο. ∆ε φωνάζω, δε χτυπάω, δεν εκβιάζω 

και δε χρησιµοποιώ άσχηµες λέξεις. 

• Αν δεν µπορώ να λύσω τη διαφωνία µου ζητάω βοήθεια από τους δασκάλους που 

εφηµερεύουν τους οποίους σέβοµαι και υπακούω σαν τους δασκάλους της τάξης µου. Εάν το 

θέµα δεν επιλυθεί το µεταφέρω στο/η δασκαλο/α µου όταν µπούµε για µάθηµα. 

• Κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος δεν µπαίνω από το προαύλιο στη κτήριο χωρίς λόγο, 

εκτός ανα υπάρχει λόγος να πάω στην τουαλέτα.   

Στο σχόλασµα... 

• Μαζεύω τα πράγµατά µου µε προσοχή προσπαθώντας να µην ξεχάσω τίποτε. 

• ∆ε σπρώχνω και δε βιάζοµαι στην πόρτα της εξόδου. Περιµένω µε υποµονή να βγω δίνοντας 

πάντα προτεραιότητα στους µικρότερους συµµαθητές µου. Οι γονείς µου µε περιµένουν έξω 

από το κτήριο. Αν δεν µε παραλαµβάνουν οι γονείς µου, περνάω απέναντι στο δρόµο µε τη 

βοήθεια της σχολικής τροχονόµου. 


