Ο Κώδικας Συμπεριφοράς του σχολείου μας περιλαμβάνει 4 άξονες. Οι άξονες
αυτοί συζητήθηκαν στις τάξεις και με τα μέλη του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου
και καταλήξαμε στην πιο κάτω συμφωνία:

Κανόνας είμαι ασφαλής








Είμαι φιλικός με όλους, δεν τσακώνομαι με τους συμμαθητές της τάξης μου
και γενικά του σχολείου μου.
Συμπεριφέρομαι σωστά, δε χτυπώ, δε βρίζω και δεν κλωτσώ κανέναν.
Παίζω παιχνίδια που δεν είναι επικίνδυνα.
Βγαίνω από την τάξη με σειρά χωρίς να σπρώχνω.
Στις μετακινήσεις μου στους χώρους του σχολείου περπατώ με σειρά χωρίς
να σπρώχνω ή να τρέχω.
Κινούμαι μόνο στους χώρους που επιτρέπεται να παίζω.
Είμαι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά μου.

Κανόνας σέβομαι













Μιλώ στους μεγαλύτερούς μου στον πληθυντικό.
Σέβομαι τις δασκάλες και τους δασκάλους και όλους τους μεγαλύτερους
μου.
Σέβομαι όλα τα παιδιά του σχολείου μου.
Παίρνω άδεια για να μιλήσω.
Ακούω προσεκτικά αυτόν που μιλά και δεν τον διακόπτω.
Ακούω όλες τις απόψεις.
Σέβομαι την άποψη των άλλων.
Λέω αλήθειες και είμαι ειλικρινής.
Μιλούμε ευγενικά ο ένας στον άλλο και δε μειώνουμε κανέναν.
Δεν γελούμε κοροϊδευτικά, για να μην πληγώνουμε ο ένας τον άλλο.
Συμπεριφέρομαι στους άλλους όπως θα ήθελα να μου συμπεριφέρονται κι
εκείνοι.
Περιμένω τη σειρά μου και είμαι υπομονετικός σε οποιαδήποτε δραστηριότητα
της τάξης και στην καντίνα.

Κανόνας βοηθώ










Καλημερίζω τους δασκάλους μας, το βοηθητικό προσωπικό και τους
συμμαθητές μας και χαιρετώ το μεσημέρι. π.χ. Καλημέρα σας …., Καλό
σας μεσημέρι …
Συμμετέχω ενεργά σε όλα τα μαθήματα.
Βοηθώ τους συμμαθητές μου στην τάξη, όταν με έχουν ανάγκη στα μαθήματά
τους, αλλά και για άλλους λόγους.
Βοηθώ την επιστάτρια του σχολείου μας, με τη σωστή συμπεριφορά μου, να
διατηρεί το σχολείο μας καθαρό.
Βοηθώ στη διατήρηση της καθαριότητας της τάξης μου.
Βοηθώ όλους τους δασκάλους μου όταν με χρειάζονται.
Βοηθώ τα μικρά παιδιά στο κυλικείο.
Χρησιμοποιώ φράσεις όπως: Μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι;

Κανόνας είμαι έτοιμος
Στο σπίτι



Ετοιμάζω την τσάντα μου από το βράδυ, αφού
πρόγραμμα.
Εργάζομαι στο σπίτι γρήγορα και συγκεντρωμένα.

συμβουλευτώ

το

Στο σχολείο









Έρχομαι στο σχολείο στην ώρα μου.
Το πρωινό έρχομαι στην τάξη έγκαιρα και εκτελώ τις υπευθυνότητες που μου
έχουν ανατεθεί από τη δασκάλα μου.
Ετοιμάζω από πριν τα βιβλία και τα τετράδια του μαθήματος που ακολουθεί.
Ακούω τις οδηγίες της δασκάλας και των μελών της ομάδας στη συνεργατική
εργασία και τις εφαρμόζω αμέσως.
Φροντίζω τα προσωπικά μου αντικείμενα και είμαι υπεύθυνος για αυτά μόνον
εγώ.
Στο διάλειμμα βγαίνω από την τάξη για να πάω τουαλέτα, να πιω νερό, να
φάω το φαγητό μου, να ξεκουραστώ, να κουβεντιάσω με τους φίλους μου και
να παίξω, ώστε να είμαι έτοιμος στο μάθημα. Επιστρέφω γρήγορα στην τάξη
μου μετά τη λήξη του διαλείμματος.
Διατηρώ ευπρεπή εμφάνιση (φοράω τη στολή του σχολείου, όχι βαμμένα
νύχια, όχι βαμμένα μαλλιά, όχι προκλητικά κουρέματα).

Οι κανόνες μας έχουν συμφωνηθεί
στο πλαίσιο ομαδικής εργασίας και συζήτησης

