
    ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΟΥ  ΚΙ  ΕΓΩ    -    

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Τι κάνω κάθε μέρα στο Σχολείο…. 

•   Ώρες Υποδοχής των μαθητών 8:00 μέχρι 8:15 το 

πρωί. 

•   Κάθε πρωί μπαίνω στο χώρο του σχολείου μόνος/η 

μου, συναντώ τους φίλους  

μου και περιμένω στην αυλή να χτυπήσει το κουδούνι 

για την πρωινή προσευχή. 

• Φροντίζω πάντα να έρχομαι στην ώρα μου 

στο σχολείο και να μην  καθυστερώ στην 

πρωινή προσέλευση. Αν αργοπορήσω, πηγαίνω 

με προσοχή στην τάξη μου, χτυπάω πάντα την 

πόρτα πριν μπω και εξηγώ στο/η δάσκαλο/α μου 

την αιτία της αργοπορίας μου, αν μου ζητηθεί. 

Αν αργοπορώ συχνά, ο/η δάσκαλος/α θα 

ενημερώσει το Δ/ντή και εκείνος θα συζητήσει 

το θέμα με μένα και τους γονείς μου. 

• Στέκομαι σιωπηλός/ή την ώρα της προσευχής και 

στη συνέχεια ακούω προσεκτικά τις ανακοινώσεις 

που θα κάνει ο Δ/ντής ή οι δάσκαλοί μου. 

• Χρησιμοποιώ τις σκάλες με προσοχή, χωρίς να 

τρέχω, να σπρώχνω ή να προσπερνώ. Ανεβαίνω και 

κατεβαίνω μόνο απ’ τη δεξιά μεριά της σκάλας. 

• Δε φεύγω από το σχολείο για κανένα λόγο 

νωρίτερα από το σχόλασμα  (13:15 ή 15:00 ή 

16:00) χωρίς να έχω τη σχετική δήλωση από τους 

γονείς μου. 

Παραδίδω τη δήλωση αυτή στο/η δάσκαλο/α 

της τάξης μου, εκείνος/η  ενημερώνει το Δ/ντή 

και μου δίνεται άδεια. 

• Σε περίπτωση  που χρειαστεί να φύγω  επειδή  

είμαι άρρωστος/η  με  παραλαμβάνουν οι γονείς 

μου ή κηδεμόνες αφού ενημερωθεί ο διευθυντής και 

ο δάσκαλος που έχει μάθημα στην τάξη την ώρα 

που θα φύγω. 

 Στην τάξη… 

• Παρακολουθώ με προσοχή και συμμετέχω όλη 

την ώρα στο μάθημα, σηκώνω το χέρι μου για να 

μιλήσω και δεν ενοχλώ τους συμμαθητές μου. 

•  Φέρνω πάντα τις εργασίες μου και τα απαραίτητα 

υλικά για το κάθε μάθημα. 

• Όταν έχω Γυμναστική, φοράω φόρμα, αθλητικά 

παπούτσια και καπέλο όταν έχει ήλιο. 

Απαλλάσσομαι από το μάθημα μόνο για λόγους 

υγείας, φέρνοντας σημείωμα από γιατρό ή τους 

γονείς- κηδεμόνες μου. 

• Δε μασάω τσίχλα και δεν τρώω μέσα στην τάξη. 

 

 

 

 

 

• Δε γράφω σε καρέκλες, θρανία, τοίχους. Το 

σχολείο είναι το δεύτερο σπίτι μου! 

• Δεν πειράζω και δεν παίρνω τα πράγματα των 

άλλων.   

• Άλμπουμ, τάπες και παιχνίδια τ’ αφήνω στο 

σπίτι μου. 

 Στο διάλειμμα... 

• Βγαίνω πάντα έξω για να κινηθώ, να φάω, να 

πάω τουαλέτα,  να παίξω, να γελάσω με τους 

φίλους μου. 

• Αν, για λόγους υγείας, χρειαστεί να μείνω μέσα 

στο διάλειμμα, φέρνω χαρτί από το γιατρό ή τους 

γονείς μου και ενημερώνω τον/την δάσκαλο/λα μου.  

• Χαιρετάω και μιλάω σε όλους με ευγένεια. 

• Νοιάζομαι για την ασφάλειά μου και την ασφάλεια 

των συμμαθητών μου.  

• Δεν μπαίνω στα γήπεδα πριν τους εφημερεύοντες 

και  παίζω μόνο με μπάλα του σχολείου. 

• Στους υπόλοιπους χώρους του σχολείου δεν παίζω 

μπάλα κλωτσώντας  καπάκια, αλουμινόχαρτα και 

μπουκάλια. 

• Στο Κυλικείο περιμένω υπομονετικά τη σειρά μου 

χωρίς να σπρώχνω. 

• Ρίχνω τα σκουπίδια στους κάδους και διατηρώ το 

σχολείο καθαρό. 

• Προσπαθώ να λύνω τις διαφορές μου με ειρηνικό 

τρόπο. Δε 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. 

 Στην τραπεζαρία... 

• Κάθε πρωί αφήνω στην τραπεζαρία το τσαντάκι 

με το μεσημεριανό μου φαγητό. 

• Το μεσημέρι πλένω τα χέρια μου και τρώω το 

φαγητό μου προσεκτικά, ήρεμα χωρίς να μιλάω. 

 Στο σχόλασμα... 

• Μαζεύω τα πράγματά μου με προσοχή 

προσπαθώντας να μην ξεχάσω  τίποτα. 

•   Αφήνω την τάξη μου καθαρή και τακτοποιημένη. 

• Δε σπρώχνω και δε βιάζομαι στην πόρτα της 

εξόδου. Περιμένω με υπομονή να βγω απ’ τη 

γραμμή που μου ’χουν υποδείξει οι εφημερεύοντες 

εκπαιδευτικοί, δίνοντας πάντα προτεραιότητα 

στους μικρότερους συμμαθητές μου. 

•  Αν έχω κάρτα αποχώρησης, την έχω πάντα μαζί μου. 


