
Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς 

Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του έχει εγκρίνει 

τον πιο κάτω Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς τονίζοντας τη 

σημασία που έχει η τήρησή του απ΄ όλα τα παιδιά ώστε η ζωή 

μας στο σχολείο να είναι ευχάριστη και αποδοτική: 

 Φτάνουμε έγκαιρα στο σχολείο. 

 Φορούμε κάθε μέρα τη στολή μας. 

 Όταν ερχόμαστε στην τάξη το πρωί βάζουμε την τσάντα μας, 

ετοιμάζουμε το μάθημα της 1ης ώρας και κατεβαίνουμε στην 

αυλή, εκτός κι αν έχουμε υπευθυνότητες στην τάξη. 

 Ερχόμαστε στο σχολείο πάντα καθαροί και συγυρισμένοι. 

 Συμμετέχουμε όλοι στο μάθημα, ακούμε με προσοχή τους 

δασκάλους και τους συμμαθητές μας όταν μιλούν, ψηλώνουμε 

το χέρι και ζητούμε ευγενικά το λόγο για να μιλήσουμε. 

 Κάθε διάλειμμα κατεβαίνουμε κάτω στην αυλή χωρίς να 

τρέχουμε ή να σπρωχνόμαστε.  Δε μένουμε στις τάξεις και 

πάνω στις βεράντες. 

 Το διάλειμμα δεν παίζουμε επικίνδυνα παιχνίδια, ούτε 

μαλώνουμε με τα άλλα παιδιά. 

 Στο κυλικείο περιμένουμε τη σειρά μας και δε σπρώχνουμε. 

 Διατηρούμε την αυλή του σχολείου μας καθαρή, πετώντας τα 

άχρηστά μας στους καλάθους και τα ανακυκλώσιμα στους 

καλάθους ανακύκλωσης. 

 Διατηρούμε καθαρά τα αποχωρητήρια και τα αποδυτήρια. 

 Φροντίζουμε οι τάξεις μας να είναι καθαρές και συγυρισμένες.  

Δεν καταστρέφουμε ούτε γράφουμε πάνω στα θρανία. 

 Κάνουμε πάντα την κατ΄ οίκον εργασία μας και φροντίζουμε 

να έχουμε πάντα μαζί μας όλα τα απαραίτητα βιβλία και 

τετράδια μας. 

 Είμαστε ευγενικοί με όλους, σεβόμαστε τους δασκάλους μας 

και τους συμμαθητές μας.  Μιλούμε στους δασκάλους μας και 

σ΄ όλους τους μεγαλύτερους μας πάντοτε με σεβασμό και 

ευγένεια, χρησιμοποιώντας πληθυντικό ευγενείας. 

 Δίνουμε το καλό παράδειγμα στα μικρότερα παιδιά. 

 Όταν σχολάσουμε πηγαίνουμε αμέσως στο σπίτι μας ή στο 

ολοήμερο και δεν περιφερόμαστε στην αυλή του σχολείου. 

Σε περίπτωση που κάποιο παιδί δεν εφαρμόζει τους πιο πάνω 

κανονισμούς θα ισχύουν οι πιο κάτω συνέπειες, σύμφωνα με 

τους Κανονισμούς Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. 

Α.  Ο δάσκαλος του συγκεκριμένου μαθήματος ή της παιδονομίας, 

όταν παρουσιάζεται το πρόβλημα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 

πιο κάτω πειθαρχικά μέτρα: 

 Παρατήρηση 

 Επίπληξη ιδιαιτέρως 

 Επίπληξη ενώπιων των γονιών 

 Παραπομπή στη Διευθύντρια 

Β.  Όταν το παιδί συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά 

γίνεται παραπομπή στο Διδασκαλικό Σύλλογο. Πιθανά μέτρα: 

 Αποζημίωση για ζημιά που προκλήθηκε 

 Υποχρεωτική προσφορά κοινωνικής εργασίας στο σχολείο 

 Στέρηση συμμετοχής σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις και 

αθλοπαιδιές για μια μόνο περίοδο, από 1 – 30 συνεχόμενες 

μέρες μέσα στο ίδιο σχολικό έτος 

 Αλλαγή τμήματος ή σχολείου 

Την τήρηση τού Κώδικα θα παρακολουθούν οι ίδιοι οι 

μαθητές, σε συνεργασία πάντοτε με τη διεύθυνση και το 

προσωπικό του Σχολείου. 

Από το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 


