
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 

Ο «Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς» καταρτίστηκε από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο σε 

συνεργασία με τους υπεύθυνους δασκάλους. Στη συνέχεια κατατέθηκε και εγκρίθηκε από το 

Διδασκαλικό Σύλλογο του σχολείου μας. 

1. Τομέας Διαπροσωπικών Σχέσεων  

Σέβομαι τον εαυτό μου, τους συμμαθητές μου, τους δασκάλους μου, και όλα τα πρόσωπα μέσα και 

έξω από το σχολείο. 

 Συμπεριφέρομαι στους άλλους με τον ίδιο τρόπο που θέλω αυτοί να συμπεριφέρονται σε μένα. 

 Χαιρετώ τους δασκάλους και τους συμμαθητές μου, όπου τους συναντήσω. 

Μιλώ πάντα ευγενικά και όταν απευθύνομαι στους μεγαλύτερούς μου, στον πληθυντικό. 

Είμαι φιλικός/ή, ευγενικός/ή και συνεργάζομαι αρμονικά με τους συμμαθητές/τριες μου. 

 Όταν μιλούν οι άλλοι, προσπαθώ να μην τους διακόπτω. 

 Εκφράζω ελεύθερα, με δημοκρατικό και ήρεμο τρόπο τις απόψεις μου. 

 Σέβομαι τα σύμβολα της πατρίδας και της θρησκείας μου. 

2. Τομέας σχολικού και ευρύτερου περιβάλλοντος 

 Διατηρώ καθαρές τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και όλους τους χώρους του σχολείου. 

 Σέβομαι και προστατεύω τη σχολική περιουσία, αφού αυτή ανήκει σε όλους μας. 

 Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές και δασκάλους μου για ένα καλύτερο περιβάλλον. 

 Ενδιαφέρομαι και φροντίζω τον κήπο του σχολείου μου. 

 Καθαρίζω τους χώρους από χαρτιά και άλλα σκουπίδια και στη συνέχεια πλένομαι. 

 Εξοικονομώ το χαρτί, το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα. 

 Αγαπώ το Σχολείο και το Δήμο μου, σέβομαι και προστατεύω καθετί που βρίσκεται σ’ αυτό. 

 Στην Εκκλησία παρακολουθώ τις ιερές τελετές ήσυχα και με ευλάβεια. 

3. Τομέας κανονισμών λειτουργίας του σχολείου 

 Το πρωί έρχομαι στην ώρα μου (7:30-7:40 π.μ.) και φεύγω μετά το κουδούνι στις 13:05΄. 

 Φορώ πάντα τη  στολή μου και φροντίζω την ατομική μου καθαριότητα. 

 Έχω μαζί μου κάθε μέρα τα απαραίτητα ( βιβλία, τετράδια, φυλλάδια, μολύβια, υλικά..), σύμφωνα με το πρόγραμμά μου. 

Είμαι υπεύθυνος/η για τα πράγματά μου στο σχολείο και δεν ξεχνώ οτιδήποτε στο σπίτι. 

 Μπαίνω και βγαίνω από την τάξη ήσυχα, χωρίς φωνές και σπρωξίματα. 

 Ετοιμάζομαι για το μάθημα ήσυχα. 

Εκτελώ καθημερινά τα καθήκοντα και τις υπευθυνότητες που ανάλαβα στην τάξη. 

 Δε μένω το διάλειμμα μέσα στην τάξη, βγαίνω στην αυλή αφού πάρω μαζί μου ό,τι χρειάζομαι. 

Κατεβαίνω προσεχτικά, χωρίς φωνές τις σκάλες και δεν τρέχω στους διαδρόμους και τις βεράντες. 

Αποφεύγω παιγνίδια που με κουράζουν. 

Δεν παίρνω τα προσωπικά πράγματα των άλλων, χωρίς να τους ρωτήσω. 

 Ακολουθώ πάντοτε τις οδηγίες των δασκάλων μου. 

 Τηρώ τη σειρά μου στο κυλικείο, στο λεωφορείο και στις συγκεντρώσεις για τις διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου. 

Παραμένω στους χώρους που ορίζει το σχολείο, τόσο στο σχολείο όσο και στις εκδρομές και επισκέψεις. 

 Αναφέρω στους Παιδονόμους οτιδήποτε συμβαίνει και δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς του σχολείου. 

Όταν θέλω να μιλήσω, παίρνω τον λόγο από τη δασκάλα ή τον συντονιστή της ομάδας. 

 Μιλώ δυνατά και καθαρά, για να με ακούνε οι άλλοι καλά. 

ΓΕΝΙΚΑ 

  Αποδέχομαι τους κανόνες του σχολείου και φροντίζω να τους τηρώ. 

 Κάνω αυτοέλεγχο –αυτοκριτική σε ποιο βαθμό τηρώ τους κανονισμούς και προσπαθώ να βελτιώσω τη συμπεριφορά μου.  

 Αναγνωρίζω με υπευθυνότητα τα λάθη μου και προσπαθώ να μην τα επαναλαμβάνω. 

   

Η Πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου                                                  Η  Υπεύθυνη Δασκάλα 

 

Η Διευθύντρια 





  

 


