
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ 
 

Πολιτική του σχολείου για τα διαλείμματα όταν βρέχει 
• Χρήση τριών αιθουσών Στ’ 1, Οικοκυρικών, Μουσικής 

• Στην αίθουσα Στ’ 1 θα πηγαίνουν οι Α’ 1, Α΄2, Β΄1, Στ΄1, Στ΄2 

• Στην αίθουσα Οικοκυρικών θα πηγαίνουν Γ’ 1, Γ΄2, Δ΄1, Δ΄2 

• Στην αίθουσα Μουσικής θα πηγαίνουν οι Β΄2, Ε΄1, Ε΄2 

• Παιδονομία εκπαιδευτικών: 

           Ο αριθμός 1 στα Οικοκυρικά               Ο αριθμός 2 στη βεράντα/καντίνα 

           Ο αριθμός 3 στη Μουσική                    Ο αριθμός 4 στη Στ΄1 

• Απαγορεύεται οι μαθητές να μένουν μέσα στην τάξη ή στις βεράντες στον 

πάνω όροφο 

 

Πολιτική του σχολείου για τα παιχνίδια τα διαλείμματα: 
• Το πρωί και το 1ο διάλειμμα δεν παίζει  κανένα παιδί με τα παιχνίδια. 

• Το 2ο και το 3ο διάλειμμα τα παιδιά μπορούν να παίξουν με τα παιχνίδια.  

• Η κάθε τάξη έχει υπεύθυνους για τα παιχνίδια της.  

• Απαγορεύεται να παίζουν με μπουκάλες, κουκουνάρια ή να κλωτσούν 

μικρές μπαλίτσες. 

• Στο μάθημα της Γυμναστικής θα έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να 

γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παίξουν σωστά. 

• Δεν παίζουν τα παιδιά όταν βρέχει ή σε βρεγμένο γήπεδο ή πλακόστρωτο. 

• Με τα επιτραπέζια παιχνίδια μπορούν να παίξουν το 2ο και το 3ο διάλειμμα 

στα ξύλινα παγκάκια, όταν ο καιρός το επιτρέπει.  

• Μη σωστή χρήση παιχνιδιών σημαίνει στέρηση παιχνιδιών για την 

συγκεκριμένη τάξη για μια βδομάδα. 

• Χώρος που παίζουν τα παιδιά για τα παιχνίδια: 

- Α΄ Τάξεις -> στο πλακόστρωτο  μπροστά από τις τάξεις τους  

- Β΄ 1 -> Μπροστά από την τάξη τους 

- Β΄2 -> Μπροστά από την αίθουσα Μουσικής  

- Γ΄1 -> Μπροστά από τα Οικοκυρικά και Γραφείο Δασκάλων 

- Δ΄1 -> Δίπλα από τη βρύση προς το Νηπιαγωγείο 

- Δ΄2 -> Στην αυλή πίσω από την Μουσική 

- Ε΄ Τάξεις -> Στο μισό γήπεδο προς τα πεύκα 

- Στ΄ τάξεις - > Στο μισό γήπεδο προς το μνημείο  


