ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του
Δ’ Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού έχει καταρτίσει τον δικό του
Κώδικα Συμπεριφοράς με βάση τις αρχές
ενός δημοκρατικού σχολείου, ενός σχολείου που προάγει τα δικαιώματα των
παιδιών.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Εμείς, οι μαθητές του Δ’ Δημοτικού
Σχολείου Λατσιών, υποσχόμαστε να
μάθουμε και να τηρούμε τις πιο πάνω αξίες.
Για να γίνει το Σχολείο μας, ένα σχολείο για παιδιά με δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.

Ο κώδικας βοηθά τον μαθητή να υιοθετήσει και να αναπτύξει αρχές και αξίες,
όπως ο σεβασμός προς κάθε άνθρωπο,
μεγάλο ή μικρό, η ειρήνη, η ελευθερία και
η ανοχή.

2018 - 2019
Οραματιζόμαστε...

Στοχεύει στην ανάπτυξη του σεβασμού
και προς το φυσικό περιβάλλον.
Ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση κάθε παιδιού ώστε να αγαπά
τον εαυτό του, τους συμμαθητές του, το
σχολείο του.
Να ζει, να αγαπά, να μαθαίνει, να προοδεύει!

Σε περίπτωση αθέτησης των πιο πάνω δεσμεύσεων υποσχόμαστε πως θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας με βάση το Πλαίσιο
Γενικού Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Υπογραφή μαθητή/μαθήτριας:.........................
Υπογραφή γονέα:.....................................

ένα σχολείο, το δικό μας,
στο οποίο
εμείς τα παιδιά
θα χαιρόμαστε τη μάθηση,
θα συνεργαζόμαστε και
θα δημιουργούμε στηριζόμενα
σε αξίες της Αγάπης,
του Σεβασμού, της Συνεργασίας
και της Δημοκρατικότητας
με απώτερο σκοπό
την αποτελεσματική και
ποιοτική εκπαίδευσή μας
και να απολαμβάνουμε
τη Χαρά της Μάθησης.

Α. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Β. ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 Σέβομαι τους συμμαθητές, δασκάλους και γονείς
μου και γενικά όλους τους μεγαλύτερούς μου.

 Αγαπώ και φροντίζω το σχολείο μου και

 Διατηρώ τα τετράδια, τα βιβλία, τη σάκα

 Χαιρετώ τους δασκάλους και τους συμμαθητές
μου.

 Βοηθώ και διατηρώ τους χώρους του σχο-

 Μιλώ πάντα με ευγένεια και χρησιμοποιώ τις
λέξεις ευχαριστώ, παρακαλώ, συγγνώμη.

 Συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου, για

 Συνεργάζομαι αρμονικά με τους συμμαθητές μου
και σέβομαι και πειθαρχώ στις αποφάσεις της
πλειοψηφίας.

προστατεύω καθετί που βρίσκεται σ’ αυτό.
λείου και της τάξης μου καθαρούς.
να βελτιώνουμε συνεχώς το περιβάλλον του
σχολείου (καθαριότητα, δεντροφύτευση,
περιποίηση κήπου, τακτοποίηση τάξης
κ.τ.λ.).
 Αγαπώ την κοινότητά μου, σέβομαι και προ-

μου και το περιβάλλον μου καθαρό.
 Φροντίζω την ατομική μου καθαριότητα.
 Γνωρίζω και τηρώ το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 Διαβάζω καθημερινά τα μαθήματά μου και

διεκπεραιώνω την κατ’ οίκον εργασία μου.
 Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, αναγνωρίζω

τα λάθη μου και απολογούμαι.

στατεύω καθετί που βρίσκεται σ’ αυτή.
 Συμμετέχω στις εκδηλώσεις του σχολείου

μου (επισκέψεις, εκδρομές, κοινό εκκλησιασμό, εθνικούς εορτασμούς, ενδοσχολικές
γιορτές κ.ά.) και προσέχω ιδιαίτερα τη συμπεριφορά μου.
 Εξοικονομώ νερό, εμποδίζω τους άλλους να

το σπαταλούν και συμμετέχω σε δραστηριότητες ανακύκλωσης.
 Βοηθώ τους άλλους, όταν
χρειάζονται τη βοήθειά μου.

καταλάβω

ότι

 Αναγνωρίζω και σέβομαι τα δικαιώματα των
άλλων.
 Αποδέχομαι τους άλλους, έστω και αν
εκφράζουν διαφορετικές απόψεις, προέρχονται
από άλλη χώρα ή είναι παιδιά με ιδιαιτερότητες.
 Σέβομαι τη σημαία και τη θρησκεία άλλων
χωρών και απαιτώ να σέβονται τη σημαία της
χώρας μου και τη θρησκεία μου.
 Είμαι καλός ακροατής, προσέχω και κατανοώ
αυτά που λένε οι δάσκαλοί μου, οι συμμαθητές
μου ή κάποιος επισκέπτης της τάξης μου και
παίρνω το λόγο για να μιλήσω.
 Στην εκκλησία παρακολουθώ τη Θεία Λειτουργία
ήσυχα και με ευλάβεια.

 Στη διάρκεια του διαλείμματος βγαίνω από

την τάξη και παίζω στους καθορισμένους
χώρους.
 Φροντίζω για την ατομική μου ασφάλεια, αλ-

λά και των άλλων μέσα στον σχολικό χώρο
και αλλού.

 Μπαίνω ήσυχα στην τάξη όταν κτυπήσει το

κουδούνι, κάθομαι στη θέση μου και
ετοιμάζω τα βιβλία για το μάθημα που έχω.
 Το διάλειμμα συγυρίζω τα πράγματά μου και

πηγαίνω στην αυλή, για να προγευματίσω
και να παίξω.
 Συνεργάζομαι φιλικά με τα παιδιά που είναι

υπεύθυνα για την παιδονομία.
 Φορώ πάντα τη στολή μου και την διατηρώ

καθαρή.

