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Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ 

Κανονιζμόρ για ηα παιδιά 

Καλώρ ήπθερ ζην ζρνιείν ζνπ θαη καλή ζσολική σπονιά!! 

Μεηά ηηο θαινθαηξηλέο ζνπ δηαθνπέο, ην ζρνιείν ζνπ είλαη εδώ έηνηκν λα ζε 

βνεζήζεη λα κάζεηο πνιιά λέα θαη ελδηαθέξνληα πξάγκαηα. Φξεηάδεηαη όκσο θη εζύ 

λα δείμεηο ελδηαθέξνλ, ζέιεζε, πξνζπκία. H θαζεκεξηλή, ζπζηεκαηηθή κειέηε είλαη 

απαξαίηεηε. Να ζπκάζαη πάληα όηη ε δνπιεηά ζνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή. 

Εμίζνπ ζεκαληηθή όκσο είλαη θαη ε ζσζηή ζνπ ζπκπεξηθνξά, ζύκθσλα κε ηνπο 

θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Έηζη ζα δεκηνπξγήζνπκε όινη καδί κηα ήξεκε, πνιηηηζκέλε θαη δεκηνπξγηθή 

αηκόζθαηξα θαη ε δνπιεηά καο ζα είλαη επράξηζηε θαη απνηειεζκαηηθή. 

Κανόνερ 

1. Σο ππωί ζηην αςλή 

Φηάλνληαο ζην ζρνιείν αθήλσ ηελ ηζάληα κνπ ζην ζξαλίν κνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

βγαίλσ ζηελ απιή έσο όηνπ αθνύζσ ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ γηα ηελ πξσηλή 

πξνζεπρή.  

Αθνύ ρηππήζεη ην θνπδνύλη, κπαίλσ ζηε ζεηξά ηνπ ηκήκαηόο κνπ – όπσο κε έρεη 

ελεκεξώζεη ε δαζθάια κνπ θαη ρσξίο λα καιώλσ γηα ην εάλ είκαη πξώηνο ή 

ηειεπηαίνο . Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεπρήο θη αθνινπζώληαο ηε ζεηξά ηεο ηάμεο κνπ, 

αλεβαίλσ πξνζεθηηθά ηηο ζθάιεο ρωξίο λα βηάδνκαη θαη λα ζπξώρλω. 

 

2. ηην αίθοςζα 
Κάζνκαη ζηε ζέζε κνπ θη εηνηκάδσ ηα πξάγκαηά κνπ ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Πάλσ 

ζην ζξαλίν κνπ ζα είλαη έλα απιό κνιύβη θη κηα απιή γόκα, θαζώο θαη ηα βηβιία θαη 

ηα ηεηξάδηα ηνπ καζήκαηνο πνπ έρσ, ηίπνηε πεξηζζόηεξν. Η θαζεηίλα κνπ ζα 

βξίζθεηαη θάησ από ην ζξαλίν ζην ρώξν πνπ κνπ αλαινγεί θαη ε ηζάληα όξζηα ζην 

πιάη ηνπ ζξαλίνπ. 

Τελ ώξα ηνπ καζήκαηνο πξνζέρσ θαη δελ ελνριώ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. 

Σπκκεηέρσ ζην κάζεκα θη αλ δελ θαηαιαβαίλσ θάηη, δεηώ ην ιόγν επγεληθά γηα λα 

κνπ ιπζεί ε απνξία. 

Σέβνκαη θαη ελζαξξύλσ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπκκαζεηή κνπ θαη γεληθά 

ζπκπεξηθέξνκαη ζηνπο άιινπο όπωο ζέιω λα κνπ ζπκπεξηθέξνληαη θη εθείλνη. 
Αλ έρσ ζνβαξό ιόγν λα βγσ έμσ, δεηώ δηαθξηηηθά ηελ άδεηα ηεο δαζθάιαο κνπ. 

 

3. ηο διάλειμμα 

Όηαλ ρηππά ην θνπδνύλη γηα δηάιεηκκα θη αθνύ ε εθπαηδεπηηθόο ηεο ηάμεο καο πεη λα 

πεξάζνπκε έμσ, βγαίλσ ήξεκα θαη πξνζεθηηθά παίξλνληαο όηη κνπ ρξεηάδεηαη 

(ρξήκαηα, θαγεηό, λεξό) θαη ε αίζνπζα αδεηάδεη γηα λα αεξηζηεί  - γηα ηελ αζθάιεηα 

κνπ ε εθπαηδεπηηθόο ηηρ ηάμεο θιεηδώλεη ηελ πόξηα ηεο αίζνπζαο. Φξνληίδσ λα 

κελ ηξέρσ ζηηο ζθάιεο θαη ζην δηάδξνκν ηνπ Σρνιείνπ κνπ – θαηεβαίλσ πξνζεθηηθά 

θαη ρσξίο λα βηάδνκαη. 

Σην θπιηθείν ςσλίδσ αθνινπζώληαο ηε ζεηξά κε εξεκία θαη ππνκνλή. 

Τελ ώξα ηνπ δηαιείκκαηνο θηλνύκαη θαη παίδσ ζηνπο ρώξνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί. 

Παίδσ ήξεκα ζεβόκελνο ηνπο θαλόλεο, ιύλσ ηηο όπνηεο δηαθνξέο κνπ κε ζπδήηεζε 

θαη γηα νπνηνδήπνηε ζνβαξό πξόβιεκα απεπζύλνκαη ζηνπο εθεκεξεύνληεο θαη ζηε 

δηεπζύληξηα. Αλ θέξλσ κπάια από ην ζπίηη θξνληίδσ λα είλαη πάξα πνιύ ειαθξηά, 

ώζηε λα κελ βάισ ζε θίλδπλν ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη ηνπο δαζθάινπο κνπ. 

Με ην θηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ γηα είζνδν, επηζηξέθσ γξήγνξα, αιιά θαη ήξεκα 

ζηελ ηάμε κνπ θαη εηνηκάδνκαη γηα ην επόκελν κάζεκα. 
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4. σόλαζμα 

Εηνηκάδσ ηελ ηζάληα κνπ. 

Παίξλσ ηα πξνζσπηθά κνπ είδε (κπνπθάλ, κπινύδεο) γηα ηα νπνία είκαη ππεύζπλνο. 

Αθήλσ ην ζξαλίν κνπ θαζαξό. 

Αλ παξαθνινπζώ Όκηιν ή ην νινήκεξν πεξηκέλσ λα αδεηάζεη ε αληίζηνηρε αίζνπζα 

θη αθήλσ εθεί πνιύ λνηθνθπξεκέλα ηα πξάγκαηά κνπ. Αλ έρσ ζρνιάζεη βγαίλσ ζηνλ 

αίζξην ρώξν ηνπ Σρνιείνπ κνπ  - πξηλ ηηο ζθάιεο, όπνπ κε πεξηκέλεη θάπνηνο από 

ηνπο δηθνύο κνπ γηα λα επηζηξέςσ ζην ζπίηη – αλ δελ είλαη εθεί δελ παληθνβάιινκαη, 

νύηε θεύγσ κόλνο, αιιά ελεκεξώλσ ηελ δηεπζύληξηα ή ηνλ εθεκεξεύνληα. 

 

5. Γενικοί κανόνερ 

Δηαηεξώ ηα βηβιία θαη ηα ηεηξάδηά κνπ θαζαξά θαη ηαθηνπνηεκέλα θαη βάδσ ζηελ 

ηζάληα κνπ κόλν ηα απαξαίηεηα ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα – θξνληίδσ λα ηα 

ηνπνζεηώ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κελ ηζαιαθώλνληαη θαη «ηαιαηπσξνύληαη» ηα 

βηβιία κνπ. 

Φξνληίδσ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο όισλ ησλ ρώξσλ. 

Πξνζέρσ θαη δελ πξνθαιώ θζνξέο ζηα πξάγκαηα ηνπ ζρνιείνπ κνπ (ζξαλία, 

θαξέθιεο, πίλαθεο, ηνίρνπο, ππνινγηζηέο… ) 

Σέβνκαη ηα πξάγκαηα ησλ ζπκκαζεηώλ κνπ όπσο ηα δηθά κνπ θαη αλ βξσ θάηη πνπ 

δελ κνπ αλήθεη, ην παξαδίδσ ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηάμεο. 

Σπκπεξηθέξνκαη κε επγέλεηα θαη ζεβαζκό πξνο όινπο (ζπκκαζεηέο, δαζθάινπο, 

ππεύζπλε θαζαξηόηεηαο). 

Πξνζθέξσ ηε βνήζεηά κνπ ζε όζνπο ηε ρξεηάδνληαη. 

Σπκκεηέρσ ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο - εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

Επηθνηλσλώ κε ην νηθνγελεηαθό κνπ πεξηβάιινλ από ην ηειέθσλν ηνπ Γξαθείνπ, 

ελεκεξώλνληαο πξνεγνπκέλσο ηε δαζθάια κνπ θαη ηε δηεπζύληξηα. Δελ πξνζθνκίδσ 

κινηηό ηηλέθωνο, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ειεθηξνληθό κέζν αλαπαξαγσγήο 

ήρνπ ή εηθόλαο (αξ. 132328/Γ2/7-12-2006 Απόθαζε ηνπ Υπ. Παηδείαο & Θξ.). 

ςνεπγαζία με γονείρ  

Τν ζρνιείν δίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηε γλσξηκία, ζηελ αλάπηπμε εκπηζηνζύλεο θαη 

γεληθά ζηε ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ηελ νπνία επηηπγράλεη: 

 Με γεληθή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζηελ αξρή ηνπ ρξόλνπ γηα ηνλ ηξόπν 

δνπιεηάο ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. 

 Δηαηίζεηαη κηα ώξα εβδνκαδηαίσο απ' ηνλ θάζε δηδάζθνληα γηα ηξέρνληα 

ζέκαηα. 

 Σην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλάληεζε θαη' ηδίαλ κε θάζε 

γνληό θαη ζπδεηνύληαη ιεπηνκεξώο, ηόζν ε πξόνδνο, όζν θαη ε ζπκπεξηθνξά 

θαη ε όιε παξνπζία ηνπ παηδηνύ. 

 Σε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ε δηεύζπλζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

επηθνηλσλνύλ κε ηνπο γνλείο, αιιά θαη νη γνλείο κπνξνύλ λα ζπλελλνεζνύλ 

ηειεθσληθά κε ηε δηεύζπλζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο εηδηθήο ζπλάληεζεο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζα ιεηηνπξγήζνπλ απνγεπκαηηλέο 

νκάδεο γνλέσλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο ησλ Εμαξηήζεσλ 

θαη Πξναγσγήο ηεο Χπρνθνηλσληθήο Υγείαο «Σρεδία». 

     Δεν ξεσνάμε: 
Τα όπνηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηώλ καο απνηεινύλ αληηθείκελν 

ζπλεξγαζίαο ηεο δηεύζπλζεο, ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ γνληώλ θαη ηεο Σρνιηθήο 
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Σπκβνύινπ, έρνληαο πάληα σο βαζηθή αξρή ην ζεβαζκό ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ. 

 

Γενικοί κανόνερ: 

Η εμώπνξηα ηνπ ζρνιείνπ ζα θιεηδώλεη ζηηο 8.45 π.κ.  θαη ζα αλνίγεη ζηηο 12.15 κ.κ. 

Παξαθαινύληαη νη γνλείο πνπ κεηαθέξνπλ ηα παηδηά ηνπο λα είλαη απζηεξά ζπλεπείο 

σο πξνο ηελ ώξα άθημεο θαη αλαρώξεζήο ηνπο.  

Οη γνλείο ζπλνδεύνπλ ηα παηδηά θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο κέρξη ηελ είζνδν ηνπ 

ζρνιείνπ – αίζξην ζην ηέινο ηεο ζθάιαο -  θαη ηα παξαιακβάλνπλ από ην ίδην 

ζεκείν ην κεζεκέξη. 

 

 

 

Έλα θαιό ζρνιείν γηα όινπο, απνηειεζκαηηθό θαη θαηλνηόκν ρξεηάδεηαη ηε 

ζπλεξγαζία όισλ καο. Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα απηή. 

 

.Με εθηίκεζε 

 

 

 

 

 

 
Η δηεύζπλζε ηεο Ιζηνζειίδαο καο είλαη: http://1dim-peir-ioann.ioa.sch.gr/ 

http://1dim-peir-ioann.ioa.sch.gr/

