
Κανονισμός σχολείου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

  

  

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

  

  

  

Κανόνες

  

1. Το πρωί στην αυλή

    
    -  Φτάνω έγκαιρα στο σχολείο αφήνω την τσάντα μου στο καθορισμένο σημείο και
περιμένω στην αυλή.   
    -  Όταν χτυπήσει το κουδούνι, μπαίνω στη σειρά του τμήματός μου για πρωινή προσευχή
και είσοδο στην τάξη.   

  

  

2. Στην αίθουσα

    
    -  Κάθομαι στη θέση μου και 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.  
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    -  Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου. Σέβομαι και ενθαρρύνω την προσπάθεια των
συμμαθητών 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.   
    -  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 μάθημα, αφού κάνω γραμμές, ανεβαίνω προσεκτικά
στην τάξη μου.

  

  

  

4. Σχόλασμα

    
    -  Ετοιμάζω την τσάντα μου και αφήνω το θρανίο μου καθαρό.  
    -  Παίρνω τα προσωπικά μου είδη (μπουφάν, μπλούζες) για τα οποία είμαι υπεύθυνος.  
    -  Περιμένω την άδεια του δασκάλου για να αποχωρήσω.  
    -  Περιμένω στον χώρο που έχει οριστεί για την αναχώρηση μέχρι να έρθουν να με
παραλάβουν οι δικοί μου άνθρωποι.   

  

  

5. Γενικοί κανόνες
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    -  Διατηρώ τα βιβλία και τα τετράδιά μου καθαρά και τακτοποιημένα και βάζω στην
τσάντα μου μόνο τα απαραίτητα σύμφωνα με το πρόγραμμα.   
    -  Φροντίζω για τη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων.   
    -  Προσέχω και δεν προκαλώ φθορές στα πράγματα του σχολείου μου (θρανία,
καρέκλες, πίνακες, τοίχους)   
    -  Σέβομαι τα πράγματα των συμμαθητών μου όπως τα δικά μου και αν βρω κάτι που δεν
μου ανήκει, το παραδίδω στο δάσκαλό μου.   
    -  Συμπεριφέρομαι με ευγένεια και σεβασμό προς όλους.  
    -  Προσφέρω τη βοήθειά μου σε όσους τη χρειάζονται.   
    -  Συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητες - εκδηλώσεις του σχολείου.  
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