
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ” 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

 

Καλώς ήρθες στο σχολείο σου και καλή σχολική χρονιά!! 

Μετά την καλοκαιρινή ξεκούραση, το σχολείο σου είναι εδώ έτοιμο να σε βοηθήσει να 
μάθεις πολλά πράγματα. Χρειάζεται όμως κι εσύ να δείξεις ενδιαφέρον και προθυμία. H 
καθημερινή, συστηματική μελέτη είναι απαραίτητη. Να θυμάσαι πάντα ότι η δουλειά σου 
είναι πολύ σημαντική. 

Εξίσου σημαντική όμως είναι και η σωστή σου συμπεριφορά, σύμφωνα με τους κανόνες 
του σχολείου. 

Έτσι θα διατηρήσομε  μια ήρεμη και πολιτισμένη ατμόσφαιρα και η δουλειά μας θα είναι 
ευχάριστη και αποτελεσματική. 

Κανόνες 

1. Το πρωί στην αυλή 

Φτάνοντας στο σχολείο αφήνω την τσάντα μου στο καθορισμένο σημείο και περιμένω στην 
αυλή. 

Όταν χτυπήσει το κουδούνι, μπαίνω στη σειρά του τμήματός μου και ακολουθώ τον 
δάσκαλο/α μου στην τάξη. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μετά την πρωινή προσευχή, ακούω 
πολύ προσεχτικά τις ανακοινώσεις που γίνονται. 

2. Στην αίθουσα 

Κάθομαι στη θέση μου. 

Ετοιμάζω τα πράγματά μου χωρίς καθυστερήσεις. 

Προσέχω την ώρα του μαθήματος και δεν ενοχλώ τους συμμαθητές μου. 

Αν δεν καταλαβαίνω κάτι, ζητώ το λόγο ευγενικά για να μου λυθεί η απορία. 

Σέβομαι και ενθαρρύνω την προσπάθεια του συμμαθητή μου και γενικά συμπεριφέρομαι 
στους άλλους όπως θέλω να μου συμπεριφέρονται κι εκείνοι. 

Αν έχω σοβαρό λόγο να βγω έξω, ζητώ διακριτικά την άδεια. 

3. Στο διάλειμμα 

Όταν κτυπά το κουδούνι για διάλειμμα, βγαίνω ήρεμα έξω παίρνοντας ότι μου χρειάζεται 
(χρήματα, φαγητό, νερό) και η αίθουσα αδειάζει για να αεριστεί. 

Δεν επιτρέπεται η παραμονή στην τάξη παρά μόνο με την παρουσία του δασκάλου/ας μου. 

Στο κυλικείο ψωνίζω ακολουθώντας τη σειρά με ηρεμία και υπομονή. 

Την ώρα του διαλείμματος κινούμαι και παίζω στους χώρους που έχουν οριστεί. 



Παίζω ήρεμα σεβόμενος τους κανόνες, λύνω τις όποιες διαφορές μου με συζήτηση και για 
οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα απευθύνομαι στους εφημερεύοντες. 

Με το κτύπημα του κουδουνιού για είσοδο, επιστρέφω στην τάξη μου χωρίς καθυστέρηση. 

4. Σχόλασμα 

Ετοιμάζω την τσάντα μου. 

Παίρνω τα προσωπικά μου είδη (μπουφάν, μπλούζες) για τα οποία είμαι υπεύθυνος. 

Στο τέλος της χρονιάς τα είδη αυτά που θα έχουν παραμείνει στο σχολείο, θα δίδονται σε 
φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

Αφήνω το θρανίο μου καθαρό. 

Ακολουθώ τον δάσκαλο/α μου και πηγαίνω στο χώρο του σχολάσματος. 

Μπαίνω στο σχολικό με τη συνοδό μου. 

Κάθομαι στη θέση που μου έχουν ορίσει. 

Μέσα στο σχολικό υπακούω στις υποδείξεις της συνοδού μου. 

5. Γενικοί κανόνες 

Είμαι υπεύθυνος/η για τα πράγματά μου. 

Διατηρώ τα βιβλία και τα τετράδιά μου καθαρά και τακτοποιημένα και βάζω στην τσάντα 
μου μόνο τα απαραίτητα σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Φροντίζω να υπάρχει όνομα σε όλα τα προσωπικά μου είδη. 

Δεν φέρνω στο σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, φωτ/κές 
μηχανές κ.λπ.) 

Προσέχω και δεν προκαλώ φθορές στα πράγματα του σχολείου μου (θρανία, καρέκλες, 
πίνακες τοίχους...) 

Φροντίζω για τη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων. Ανακυκλώνω. 

Σέβομαι τα πράγματα των συμμαθητών μου όπως τα δικά μου και αν βρω κάτι που δεν μου 
ανήκει, το παραδίδω στον δάσκαλό μου. 

Συμπεριφέρομαι με ευγένεια και σεβασμό προς όλους (συμμαθητές, δασκάλους, οδηγούς, 
συνοδούς) 

Προσφέρω τη βοήθειά μου σε όσους τη χρειάζονται. 

Δεν αλλάζω σχολικό χωρίς σημείωμα από τους γονείς μου. 

Η εμφάνισή μου στο σχολείο είναι άνετη, απλή και ευπρεπής. 

Δεν απουσιάζω χωρίς σοβαρό λόγο. 

Οτιδήποτε με απασχολεί το συζητώ με τον δάσκαλ/α μου. 

Συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητες - εκδηλώσεις του σχολείου. 


