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2017 - 2018 

 

Αγαπούμε το σχολείο μας. 

 

Χαιρόμαστε τις ώρες που βρισκόμαστε 

σε αυτό. 

 

Η σχολική ζωή γίνεται πιο όμορφη  

όταν όλοι τηρούμε τον  

Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς. 

 Γ ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  2017- 2018 
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Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 



 

Κάθε κοινωνία, για να λειτουργεί σωστά έχει κάποιους κα-

νόνες τους οποίους σέβεται και τηρεί. Το σχολείο μας είναι 

μια μικρή κοινωνία. Για να λειτουργεί σωστά έχει κι αυτό 

τους δικούς του κανόνες, τους οποίους πρέπει να ακολου-

θούν και να σέβονται τα μέλη του. Κάθε τάξη έβαλε τους 

δικούς της κανόνες και από αυτούς πήραμε τους πιο σημα-

ντικούς και φτιάξαμε τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς του 

σχολείου μας. 

Πιστεύουμε ότι αν τηρούμε όλοι τον Κώδικα Καλής Συμπε-

ριφοράς, θα είμαστε πιο ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. 

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 
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Το σχολείο είναι για όλους μας  

 ένα λιμάνι γνώσης,  

δημιουργίας και αγάπης. 

 

  Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω μελετήσει  

τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς  

του σχολείου μας 

 και υπόσχομαι ότι θα τον εφαρμόζω. 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας: 

……………………………………………………………………………… 

 

Υπογραφή: 

…………………………………………………………………………. 

 

 

Ονοματεπώνυμο γονιού/κηδεμόνα: 

……………………………………………………………………………… 

 

Υπογραφή: 

………………………………………………………………... 
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Εφαρμόζουμε όλοι τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς 

για μια ευχάριστη και χαρούμενη σχολική ζωή.  

 

Ο Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς θα παρακολουθείται και 

θα αξιολογείται συχνά από τους μαθητές και τους δασκά-

λους και θα υπάρχουν επιβραβεύσεις για τα παιδιά αλλά 

και για τα τμήματα που τον εφαρμόζουν και προοδεύουν. 

Όμως... 
 Για τα παιδιά που παραβιάζουν τον κώδικα, θα λαμβάνονται 

μέτρα σύμφωνα με τον Περί Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Νό-

μο. Αυτά τα μέτρα είναι: 

 Παρατήρηση/Επίπληξη 

 Ενημέρωση του γονιού/κηδεμόνα 

 Παραπομπή στον  Διευθυντή του σχολείου 

 Αποζημίωση για τυχόν υλική ζημιά 

 Υποχρεωτική προσφορά κοινωνικής εργασίας μέσα στο 

σχολείο (συλλογή απορριμμάτων, καθαριότητα καθορι-

σμένου χώρου κ.ά.). 

 Στέρηση συμμετοχής σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις και α-

θλοπαιδιές εντός του σχολείου καθώς και άλλες          
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 Γενική συμπεριφορά: 
       
1. Φοράμε τη στολή μας και ερχόμαστε στο σχολείο καθα-

ροί και συγυρισμένοι και πριν τις 7:45 π.μ. 

2. Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου μέχρι να 

σχολάσουμε (13:05), εκτός και αν μας παραλάβουν 

νωρίτερα οι γονείς μας, για οποιονδήποτε λόγο. 

3. Σεβόμαστε τους μεγαλύτερούς μας και μιλούμε             

σ’ αυτούς   στον πληθυντικό. 

4. Προσέχουμε τη σχολική περιουσία. 

5. Σεβόμαστε και προστατεύουμε το περιβάλλον. 

6. Στις συγκεντρώσεις είμαστε φρόνιμοι και ακούμε με 

προσοχή αυτά που μας λέει ο Διευθυντής και οι 

δάσκαλοί μας. 

7. Βοηθούμε ο ένας τον άλλο, δείχνοντας την αγάπη μας 

με πράξεις. 

8. Δεν επιτρέπεται κανένα ρατσιστικό σχόλιο. 
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Κάθε μέρα και καλύτεροι!  

 Στόχος μας, η βελτίωση του εαυτού μας σε σχέση  

με προηγούμενη συμπεριφορά μας. 



Συμπεριφορά στην αυλή  
  
1. Κατεβαίνουμε φρόνιμα τις σκάλες και βγαίνουμε προσε-

κτικά για διάλειμμα, αφού πρώτα πάρουμε ό,τι χρειαζό-

μαστε μαζί μας. 

2. Στο κυλικείο περιμένουμε τη σειρά μας με υπομονή, για 

να ψωνίσουμε και μιλούμε με ευγένεια στους υπεύθυ-

νους του. 

3. Βάζουμε τα άχρηστα στους καλάθους αχρήστων, διατη-

ρώντας έτσι την αυλή του σχολείου μας καθαρή. 

4. Παίζουμε μόνο στους χώρους που μας έχουν καθορίσει 

οι δάσκαλοί μας. 

5. Αποφεύγουμε τα επικίνδυνα παιχνίδια. 

6. Εξοικονομούμε το νερό στις βρύσες του σχολείου. 

7. Χρησιμοποιούμε σωστά τις τουαλέτες. 

8. Λύνουμε τις διαφορές μας με ειρηνικό τρόπο. 
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 Συμπεριφορά στην τάξη: 
   
1. Μιλούμε σε όλους ευγενικά. 

2. Παρακολουθούμε αυτόν που μιλά και παίρνουμε άδεια 

για να μιλήσουμε. 

3. Συμμετέχουμε στο μάθημα και συνεργαζόμαστε με τους 

συμμαθητές  μας. 

4. Εργαζόμαστε όσο το δυνατόν αθόρυβα στην τάξη. 

5. Ερχόμαστε διαβασμένοι και προετοιμασμένοι για όλα τα 

μαθήματά μας. 

6. Εκπληρώνουμε τα καθήκοντά μας στις επιτροπές καθη-

κόντων της τάξης μας. 

7. Διατηρούμε την τάξη μας καθαρή και συγυρισμένη. 

8. Σεβόμαστε την περιουσία του σχολείου μας. 

9. Βγαίνουμε όλοι έξω το διάλειμμα. 

10. Μετά το διάλειμμα, μπαίνουμε γρήγορα στην τάξη και       

ετοιμαζόμαστε για το μάθημα.  
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