ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : Το Σχολείο μου και Εγώ
Τι κάνω κάκε μζρα ςτο ςχολείο…
Φτάνω ςτθν ϊρα μου *ϊρεσ υποδοχισ μακθτϊν: 8.00 μζχρι 8.15].
Ο ενιλικασ που με ςυνοδεφει μπαίνει ςτον χϊρο του ςχολείου, ΜΟΝΟ αν ζχει ραντεβοφ με
κάποιον εκπαιδευτικό ι αφοφ ηθτιςει τθν άδεια του Εφημερεφοντα Εκπαιδευτικοφ.
Μπαίνω ςτον χϊρο του ςχολείου. Αν είμαι μακθτισ Α ι Β τάξθσ, αφινω τθ ςάκα μου ζξω από
τθν αίκουςά μου. Αν παρακολουκϊ το Ολοιμερο, αφινω το φαγθτό μου ςτο ράφι ι το ψυγείο
(ανάλογα το φαγθτό και τθν εποχι). Περιμζνω ςτθν αυλι να χτυπιςει το κουδοφνι για τθν
πρωινι προςευχι. τθν προςευχι ςτζκομαι ςιωπθλόσ και ςτθ ςυνζχεια ακοφω με προςοχι τισ
ανακοινϊςεισ που γίνονται. Μπαίνω ςτθν αίκουςα με προςοχι, χωρίσ να τρζχω ι να ςπρϊχνω
ςτουσ διαδρόμουσ και τισ ςκάλεσ. Μετά τθν προςευχι θ πόρτα του ςχολείου κλείνει. Για να
μθν διακόπτεται το μάκθμα, μπορϊ να ζρκω ςτο ςχολείο ςτο 1ο Διάλειμμα (9.40-10.00).
Στθν τάξθ…
Παρακολουκϊ με προςοχι, ςυμμετζχω ςτο μάκθμα, ςθκϊνω το χζρι μου και όταν μου δϊςουν
τον λόγο, απαντϊ. Δεν ενοχλϊ τουσ ςυμμακθτζσ μου και δεν πειράηω τα πράγματά τουσ.
Είμαι ςυνεπισ με τισ εργαςίεσ μου και φζρνω τα υλικά κάκε μακιματοσ.
Δεν μαςϊ τςίχλα, δεν τρϊω μζςα ςτθν τάξθ. Δεν γράφω ςε κρανία, καρζκλεσ και τοίχουσ.
Όταν ζχω γυμναςτικι, φορϊ ακλθτικά παποφτςια και ροφχα. Απαλλάςςομαι για λόγουσ
υγείασ, φζρνοντασ ςθμείωμα γιατροφ (ι υπεφκυνθ διλωςθ του γονζα μου).
Στο διάλειμμα…
Βγαίνω ςτθν αυλι (εκτόσ αν υπάρχουν άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ) για να φάω, να πιω
νερό, να πάω τουαλζτα, να παίξω ςτο προαφλιο και όχι μζςα ςτα παρτζρια. Ρίχνω τα
ςκουπίδια ςτουσ κάδουσ και διατθρϊ το ςχολείο κακαρό. Προςζχω τθν υγεία μου και τθν
υγιεινι των χϊρων του ςχολείου.
Νοιάηομαι για τθν αςφάλεια τθ δικι μου και των ςυμμακθτϊν μου, ιδιαιτζρωσ των
μικρότερων ςε θλικία. Μιλϊ ευγενικά ςτο προςωπικό του ςχολείου και τουσ ςυμμακθτζσ
μου. Προςπακϊ να λφνω τισ διαφορζσ μου ειρθνικά. Δεν φωνάηω, δεν χτυπάω, δεν εκβιάηω, δεν
χρθςιμοποιϊ άςχθμεσ λζξεισ. Δεν κάνω ό,τι δεν κζλω να μου κάνουν. Αν δεν μπορϊ να λφςω τθ
διαφωνία μου, ηθτϊ βοικεια από τουσ εκπαιδευτικοφσ που βρίςκονται ςτθν αυλι.
Όταν χτυπιςει το κουδοφνι κάνω γραμμζσ και με τθ ςυνοδεία εκπαιδευτικοφ κατευκφνομαι με
τουσ ςυμμακθτζσ μου ςτθν αίκουςα. Σο ίδιο επαναλαμβάνω και μετά το διάλειμμα του
ολοιμερου.
Στο ςχόλαςμα…
Μαηεφω τα πράγματά μου προςεχτικά, προςπακϊντασ να μθν ξεχάςω κάτι.
Δεν βιάηομαι, δεν τρζχω και δεν ςπρϊχνω ςτισ πόρτεσ, ςτουσ διαδρόμουσ, ςτισ ςκάλεσ.
Περιμζνω να φφγουν, πρϊτα, οι μικρότεροι ςυμμακθτζσ μου και τθρϊ τθ ςειρά αποχϊρθςθσ
των τμθμάτων (ιςόγειο: Α & Β τάξθ, όροφοσ: Γ, Δ, Ε & Σ τάξθ).
Γενικά…
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ να φζρνω ςτο ςχολείο ι ςτισ μετακινιςεισ μου εκτόσ ςχολείου
(εκκλθςία, επιςκζψεισ, εκδρομζσ) κινθτό, θλεκτρονικά παιχνίδια, θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ
που καταγράφουν εικόνα ι ιχο.
Είναι απαραίτθτο να παίηω χωρίσ να τςακϊνομαι ι να χειροδικϊ ι να αςκϊ οποιουδιποτε
είδουσ βία (λεκτικι, ςωματικι, ψυχολογικι, διαδικτυακι) προσ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Δεν
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διαδίδω φιμεσ, οφτε αποκλείω ςυμμακθτζσ μου από ομαδικζσ δράςεισ του ςχολείου,
παρακινϊντασ κι άλλουσ να κάνουν το ίδιο, οφτε ειρωνεφομαι ι αςκϊ κακόβουλθ κριτικι. Η βία
απαγορεφεται και δεν είναι αποδεκτι ςτο ςχολείο μου.
Δεν αποχωρϊ από το ςχολείο, πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων, χωρίσ άδεια. ε περίπτωςθ
που χρειαςτεί να φφγω από το ςχολείο (π.χ. αδιακεςία), με παραλαμβάνουν οι γονείσ μου (ι
αυτοί που υποδεικνφουν οι γονείσ μου), αφοφ ενθμερωκοφν ο εκπαιδευτικόσ που ζχει μάκθμα
ςτθν τάξθ μου εκείνθ τθν ϊρα, θ/ο δαςκάλα/οσ μου και θ διεφκυνςθ (ι θ υποδιεφκυνςθ) του
ςχολείου. Όποιοσ με ςυνοδεφει, ζρχεται ςτο γραφείο και υπογράφει για τθν ζκτακτθ αποχϊρθςι
μου.
Απουςιάηω από το ςχολείο για ςοβαρό λόγο. Αν απουςιάςω, περιςςότερο από 2-3 θμζρεσ, οι
γονείσ μου, οφείλουν να ενθμερϊνουν το ςχολείο. Η ελλιπισ φοίτθςθ οδθγεί ςε φτωχά
μακθςιακά αποτελζςματα.
Οι γονείσ μου ενθμερϊνονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου (13.15-14.00) τισ θμζρεσ
που ζχουν οριςτεί (1 φορά κάκε μινα, 1 φορά το τρίμθνο) ι κατόπιν ραντεβοφ (13.15-14.00) ι
τθλεφωνικά.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ: προςζρχονται ςτο ςχολείο με θρεμία και τον δζοντα ςεβαςμό, χωρίσ να
παρακωλφουν τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου, δεν διακόπτουν το μάκθμα και δεν
κάνουν παρατθριςεισ ςτουσ ςυμμακθτζσ μου, δεν απευκφνονται ςε γονείσ ςυμμακθτών
μου για να λφςουν ηθτιματα που προκφπτουν ςε ώρεσ λειτουργίασ του ςχολείου. Για ό,τι
τουσ απαςχολεί απευκφνονται ςτον υπεφκυνο εκπαιδευτικό του τμιματοσ ι ςτον
διδάςκοντα εκείνθσ τθσ ώρασ ι (εφόςον δεν λυκεί το ηιτθμα) ςτθ Δ/νςθ του ςχολείου.

*** Οι παραπάνω κανόνεσ ιςχφουν κάκε φορά που είμαι ςχολείο (π.χ. πρωινό
πρόγραμμα, ολοιμερο, εορτζσ, απογευματινζσ δραςτθριότθτεσ, κ.ά.) ***
Αν δεν τθρϊ τον κανονιςμό του ςχολείου, κα εφαρμοςτοφν –ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα του
περιςτατικοφ– οι εξισ ςυνζπειεσ:
 Παρατιρθςθ-επίπλθξθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου.
 Ενθμζρωςθ των γονζων μου.
 Ενθμζρωςθ τθσ Διευκφντριασ.
 Ενθμζρωςθ του υλλόγου Διδαςκόντων.
 Κλιςθ των γονζων μου ενϊπιον τθσ Διευκφντριασ, του Δαςκάλου τθσ τάξθσ μου, του υλλόγου
Διδαςκόντων.
 τζρθςθ ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτεσ τθσ ςχολικισ ηωισ (διάλειμμα, επιςκζψεισ, πάρτι).
Με τον όρο "ςχολικόσ κανονιςμόσ" εννοοφμε το ςφνολο των κανόνων που αποτελοφν
προχποκζςεισ για να πραγματοποιείται ανενόχλθτα, μεκοδικά και αποτελεςματικά το
ζργο του ςχολείου. Οι ςυνκικεσ αυτζσ αποβλζπουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ
παιδαγωγικοφ και διδακτικοφ κλίματοσ το οποίο κα εξαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία
των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ), χωρίσ
εντάςεισ και ςυγκροφςεισ, με αμοιβαίο ςεβαςμό, με ανοχι και αναγνϊριςθ. Η
ςυνεργαςία όλων μασ είναι βαςικι προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων.
θ Δ/ΝΣΗ & ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων
ου
του 3 Δθμοτικοφ Σχολείου Γζρακα
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