
 Χρησιμοποιώ τις σκάλες ήσυχα και προσεχτικά. 

 Σε περίπτωση προβλήματος , απευθύνομαι στους δα-
σκάλους που παιδονομούν. 

 Βγαίνω ήσυχα από την τάξη όταν πάρω άδεια. 

 Κινούμαι ήρεμα χωρίς να φωνάζω. 

 Διατηρώ φιλικές σχέσεις με όλα τα παιδιά. 

 Βοηθώ τους συμμαθητές μας όταν χρειάζεται. 

 Αξιοποιώ το διάλειμμα για να ξεκουραστώ, να φάω και 
να χρησιμοποιήσω τους χώρους υγιεινής. 

 Είμαι συγκεντρωμένος στο μάθημα και ακολουθώ τις οδηγί-
ες. 

 Παίρω άδεια για να μιλήσω. 

 Ετοιμάζομαι για το επόμενο μάθημα γρήγορα, πριν βγω έξω 
το διάλειμμα. 

 Σέβομαι, αποδέχομαι και συνεργάζομαι με τους συμμαθητές 
μου. 

 Διατηρώ καθαρά τα θρανία, τα έπιπλα και τους τοίχους της  
τάξης. 

 Στέκομαι στη γραμμή 

 Μιλώ ευγενικά στην υπεύθυνη του κυλικείου. 

 Ξέρω από πριν τι θα αγοράσω για να μην καθυστε-

ρώ τα υπόλοιπα παιδιά. 
 Στο λεωφορείο κάθομαι στη θέση μου, φορώντας τη 

ζώνη ασφαλείας. 

 Ακολουθώ τις οδηγίες των δασκάλων μου. 

 Δεν απομακρυνόμαστε από τον χώρο επίσκεψης. 

 Συμπεριφέρομαι κόσμια στον χώρο της επίσκεψης. 

 Ακούω με προσοχή τις πληροφορίες που μου δίνουν. 

 Διατηρώ τους χώρους καθαρούς. 

 Μιλώ ευγενικά στους υπεύθυνους του χώρου και στον 
οδηγό του λεωφορείου. 

  

 Διατηρώ όλους τους  χώρους  καθαρούς. 

 Ανακυκλώνω ό,τι μπορεί να ανακυκλωθεί στους κάδους 

ανακύκλωσης. 

 Ρίχνω τα υπόλοιπα σκουπίδια στους συνηθισμένους 

καλάθους. 

 Εξοικονομώ το νερό. 

 Σέβομαι τα συναισθήματα και τα 

δικαιώματα των συμμαθητών 

 Συνεργάζομαι με τα άλλα παιδιά και βοηθώ όταν χρειάζεται. 

 Ζητώ με ευγένεια κάτι που χρειάζομαι από τους άλλους. 

 Αποδέχομαι τους συμμαθητές μου που είναι διαφορετικοί και 

έχουν διαφορετική άποψη από τη δική μου. 

 Λύνω τις διαφορές μου με ειρηνικό τρόπο και αποφεύγω τις 

φωνές, τις άσχημες εκφράσεις και τις χειρονομίες.  

 Προσπαθώ να είμαι υπομονετικός και 

ανεκτικός με τους άλλους. 

 Μιλώ πάντα με ευγένεια και στον πληθυντικό. 

 Σέβομαι τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. 

 

 ΄Ερχοµαι στο σχολείο έγκαιρα, φορώντας τη στολή µου.  

 ΄Οταν χτυπήσει το κουδούνι, µπαίνω στην τάξη χωρίς αργοπορί-
α. 

  Κάθοµαι στη θέση µου και ετοιµάζω τα βιβλία µου. 

 Κάνω τις εργασίες  µου και φέρνω όλα τα υλικά  που χρειάζοµαι 
για τα µαθήµατά µου . 

  Στην τσάντα µου βάζω µόνο τα βιβλία και τα τετράδια για τα 
µαθήµατα της µέρας. 

  Διατηρώ όλα µου τα τετράδια και τα βιβλία καθαρά και τακτο-
ποιηµένα στην τσάντα µου.  

 Αναγνωρίζω ότι έχω δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Διεκδικώ τα 

δικαιώµατά µου, αλλά αναγνωρίζω και τις υποχρεώσεις µου.  

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ 
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Οταν το παιδί παραβιάζει έναν από τους κώδικες 

καλής συμπεριφοράς, και εφόσον το σχολείο έχει  

εξαντλήσει όλα τα μέσα που στηρίζονται στην πει-

θώ, τότε μπορεί να κινηθεί  στο πλαίσιο του πειθαρ-

χικού κώδικα όπως αναγράφεται στον σχολικό 

οδηγό για γονείς και μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευ-

σης (σελ.20) 

1.Παρατήρηση 

2.Επίπληξη ιδιαιτέρως ή ενώπιον του γονέα - κηδεμό-
να 

3.Παραπομπή στη Διεύθυνση του σχολείου. 

4.Αποζημίωση  για προκληθείσα ζημιά. 

5. Υποχρεωτική προσφορά κοινωνικής εργασίας μέσα 
στο σχολείο. 

6. Στέρηση συμμετοχής σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις 
και αθλοπαιδιές, εντός του σχολείου, καθώς και σε 
άλλες ενδοσχολικές δραστηριότητες για μία μόνο 
περίοδο.. 

7. Αλλαγή τμήματος του μαθητή. 

8. Αλλαγή σχολείου του μαθητή. 

             ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ  

         http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp4738b 

 

 

 


