
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ,
ΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ…!

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος

 Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, βγαίνουμε όλοι έξω από την αίθουσα, αφού έχουμε 
ανοίξει τα παράθυρα, ώστε να αερίζεται ο χώρος.

 Η αίθουσα κλειδώνεται από τον υπεύθυνο και το κλειδί τοποθετείται στην 
κλειδοθήκη του σχολείου.

 Οι μαθητές του πάνω ορόφου κατεβαίνουμε και ανεβαίνουμε  προσεκτικά τις 
σκάλες, χωρίς να βιαζόμαστε ή να σπρώχνουμε άλλους συμμαθητές μας.

 Κανένας δεν παραμένει στους διαδρόμους κατά την διάρκεια του διαλείμματος, 
εκτός από τις βροχερές μέρες. 

 Δεν τρέχουμε στη ράμπα.

 Στον προαύλιο χώρο τα μεγαλύτερα παιδιά πρέπει να σέβονται τα μικρότερα και να 
μην τα ενοχλούν.

 Μπορούμε να τρέχουμε, με την προϋπόθεση να προσέχουμε.

 Όταν παίζουμε ένα ομαδικό παιχνίδι τηρούμε πάντα τους κανόνες, έτσι ώστε να μην 
δημιουργηθεί καυγάς.

 Κρατάμε την αυλή καθαρή πετώντας τα σκουπίδια στους κάδους.

 Δεν πατάμε τα φυτά του σχολικού κήπου που ομορφαίνουν την αυλή μας, ούτε 
σκαρφαλώνουμε στα δέντρα.

 Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο με τα κουκουνάρια, ούτε κρεμόμαστε από το φιλέ του 
γηπέδου.

 Δεν αγγίζουμε, ούτε ταΐζουμε μέσα από τα κάγκελα, αδέσποτα ζώα.

 Όταν μαλώνουμε προσπαθούμε πρώτα να αποφύγουμε  τη σωματική βία και 
επίθεση. Δεν προκαλούμε και απευθυνόμαστε στο/στη δάσκαλο/α υπηρεσίας 
ζητώντας τη βοήθεια του/της.

 Δείχνουμε σεβασμό στους δασκάλους, δεχόμαστε τις παρατηρήσεις τους και 
αναζητούμε μαζί τους μια δίκαιη λύση.

  Αν δούμε κάποιους να μαλώνουν έντονα δε διστάζουμε να ενημερώσουμε τους 
εφημερεύοντες.

 Δε βρίζουμε ούτε εκφοβίζουμε τους συμμαθητές μας.
 Δεν κάνουμε άσχημες χειρονομίες στους συμμαθητές μας, ούτε δίνουμε απειλητικά 

γραμματάκια για να φοβίσουμε κάποιον.



 Μόλις χτυπήσει το κουδούνι στο τέλος του διαλείμματος, μπαίνουμε ήρεμα στις 
τάξεις μας και περιμένουμε στις θέσεις μας υπομονετικά.

ΣΤΟ  ΚΥΛΙΚΕΙΟ…

 Στο κυλικείο σχηματίζουμε δυο σειρές χωρίς να σπρώχνουμε ο ένας τον άλλο 
περιμένοντας τη σειρά μας ώστε να εξυπηρετούμαστε γρήγορα.

 Σεβόμαστε τους μικρούς και τους δίνουμε προτεραιότητα.

ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ…

 Δεν παίζουμε μέσα στις τουαλέτες, ούτε στο χώρο μπροστά από αυτές.

 Δεν ανοιγοκλείνουμε χωρίς λόγο τις πόρτες, ενοχλώντας τους συμμαθητές μας που 
βρίσκονται μέσα, ούτε λύνουμε στο χώρο αυτό κρυφά τις διαφορές μας.

 Σεβόμαστε την περιουσία του σχολείου, την προσέχουμε, διατηρούμε το χώρο 
καθαρό, χωρίς να σπαταλάμε το νερό ή  το σαπούνι.


