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• Φροντίζω για την έγκαιρη άφιξη στο σχολείο μου, δηλαδή το αργότερο έως τις 08:15. 

• Δεν καθυστερώ να εισέλθω στην τάξη μου και είμαι στη θέση μου πριν από την είσοδο του 

εκπαιδευτικού. 

• Αν, για κάποιο σοβαρό λόγο, καθυστερήσω στην πρωινή μου προσέλευση, οι κηδεμόνες μου 

ενημερώνουν τηλεφωνικά το σχολείο. 

• Για οποιαδήποτε σοβαρή αιτία χρειαστεί να απουσιάζω από το σχολείο μου, οι κηδεμόνες μου 
ενημερώνουν το πρωί τηλεφωνικά το σχολείο για τους λόγους της απουσίας. 

• Αν αισθανθώ αδιαθεσία στο σχολείο, ενημερώνω τον εκπαιδευτικό της τάξης, αν αυτό συμβεί την ώρα 

του μαθήματος, ενώ στο διάλειμμα ενημερώνω τον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό ή τον διευθυντή ή τον 

υποδιευθυντή, ώστε να καλέσουν τους κηδεμόνες μου. 
• Στο διάλειμμα βγαίνω στην αυλή. 

• Διατηρώ την τάξη μου και τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς. 

• Σέβομαι το κτίριο του σχολείου, το προστατεύω από κακόβουλες ενέργειες, διατηρώ καθαρό το θρανίο 

μου, τα καθίσματα και τους τοίχους, γιατί το αγαπώ και θέλω να είναι όμορφο και καθαρό. Αν 

προκαλέσω φθορά, γνωρίζω ότι η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τους κηδεμόνες μου. 

• Χρησιμοποιώ ευπρεπή γλώσσα και συμπεριφέρομαι με τρόπο τέτοιο, ώστε να διαφυλάσσεται η 
αξιοπρέπειά μου, η τιμή και ο σεβασμός μου, τόσο απέναντι στους κηδεμόνες μου όσο και στο σχολείο 

μου. 

• Η εμφάνισή μου προσαρμόζεται στον σχολικό χώρο, ακολουθώντας τον βασικό κανόνα ότι, όπως και 

στην ενήλικη ζωή μου, η ενδυμασία είναι ανάλογη του χώρου και της ιδιότητας/θέσης που έχουμε σε 
αυτόν τον χώρο. Υπερβολές που ξεπερνούν αυτόν τον βασικό κανόνα κοινωνικοποίησης ή παραπέμπουν 

σε άλλα περιβάλλοντα ή ιδιότητες πρέπει να αποφεύγονται. 

• Σέβομαι και συνεργάζομαι με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές/τριές μου. 

• Σέβομαι όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και δικαιούμαι να έχω τον σεβασμό από όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας. 
• Σέβομαι το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών μου για μάθηση και την επιθυμία των εκπαιδευτικών να 

διεξάγουν ομαλά το μάθημα. Επομένως, δεν εμποδίζω τη διεξαγωγή του μαθήματος με τη συμπεριφορά 

μου. 

• Δεν θορυβώ ούτε παρεμποδίζω με οποιονδήποτε τρόπο το μάθημα, γιατί κινδυνεύω να τιμωρηθώ με 
ωριαία απομάκρυνση. Η απομάκρυνση καταγράφεται στο ποινολόγιο του σχολείου και ενημερώνεται ο 

κηδεμόνας μου. 

• Δεν υιοθετώ επιθετική συμπεριφορά. Προσπαθώ να λύνω τα προβλήματα που αντιμετωπίζω με τον 

διάλογο. Αν δεν τα καταφέρω, ζητώ βοήθεια από τους μαθητές/τριες -διαμεσολαβητές, από τα μέλη του 
15μελούς, από τους εκπαιδευτικούς, από τους συμβούλους σχολικής ζωής ή από τον υποδιευθυντή και 

τον διευθυντή του σχολείου. 

• Δεν δέχομαι την αυτοδικία. Οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, λεκτική ή άλλη) δεν γίνεται αποδεκτή. 

Πάντα μπορεί να βρεθεί μία πολιτισμένη λύση. 

• Μελετώ καθημερινά τα μαθήματά μου και κάνω τις εργασίες που μου ανατίθενται από τους 
εκπαιδευτικούς για το σπίτι. Αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δεν το πέτυχα, ενημερώνω τον 

εκπαιδευτικό πριν την είσοδό του στην τάξη. 

• Δεν φέρνω κινητό τηλέφωνο στο σχολείο. Μπορώ να επικοινωνώ με τους κηδεμόνες μου από το 

τηλέφωνο του σχολείου. Η χρήση κινητού τηλεφώνου, ειδικά μέσα στην τάξη, έχει συνέπειες και 
επιφέρει κυρώσεις. 

• Γνωρίζω ότι δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση, η ηχογράφηση και η βιντεοσκόπηση οποιουδήποτε 

προσώπου. Αυτό προβλέπει η νομοθεσία και οι κανόνες δεοντολογίας για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων όλων μας. 

• Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για την ανάρτηση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Τέτοιες 
συμπεριφορές αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας και 

αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

• Για οποιοδήποτε θέμα με απασχολεί απευθύνομαι στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματός μου, στο 

διάλειμμα ενημερώνω τον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό ή οποιονδήποτε άλλο εκπαιδευτικό είναι 
διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, απευθύνομαι στον διευθυντή ή τον 

υποδιευθυντή. 

• Αν πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό ή για λεπτό, προσωπικό μου θέμα, απευθύνομαι άμεσα στον 

διευθυντή ή τον υποδιευθυντή. 

• Δεν φεύγω από τον χώρο του σχολείου χωρίς άδεια από τη διεύθυνση. 
• Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών χρειάζεται να επικοινωνούν συχνά με τη διεύθυνση και τους 

εκπαιδευτικούς. Η συνεργασία της διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών και των κηδεμόνων είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου. 


