ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Μετά τις εκλογές των τάξεων εκλέξαµε το Κεντρικό
Μαθητικό Συµβούλιο (πρώτη θητεία Σεπτέµβρης – Γενάρης,
δεύτερη θητεία Φλεβάρης – Ιούνης).
2. Δηµιουργήσαµε το Καταστατικό του Κεντρικού Μαθητικού
Συµβουλίου (Κανόνες Λειτουργίας).
3. Συντάξαµε τον Κώδικα Καλής Συµπεριφοράς τον οποίο
στείλαµε

στο

σπίτι

και

υπογράψαµε

όλα

τα

παιδιά.

Εφαρµόζουµε το σύστηµα αµοιβών – ποινών.
4. Συζητήσαµε για θέµατα στολής – τι επιτρέπεται και τι
απαγορεύεται να φοράµε.
5. Καταρτίσαµε οµάδες για να καθαρίζουµε καθηµερινά τους
χώρους του σχολείου µας (Δευτέρα: Β’ τάξη, Τρίτη: Α’ και Γ’
τάξη, Τετάρτη: Δ’ τάξη, Πέµπτη: Ε’ τάξη, Παρασκευή: ΣΤ’
τάξη).
6. Συνεχίζουµε το πρόγραµµα ανακύκλωσης που είχαµε από
προηγούµενα χρόνια (Κάδοι Ανακύκλωσης - διαχωρισµός
υλικών).
7. Εφαρµόσαµε διαγωνισµούς για την καθαριότητα και την
ανακύκλωση. Αποφασίσαµε σε συνεννόηση µε τη διεύθυνση
του σχολείου και τους δασκάλους η νικήτρια τάξη να φορά
την επόµενη µέρα ό,τι ρούχα θέλει.
8. Διατηρήσαµε το διαγωνισµό που ίσχυε τα προηγούµενα
χρόνια για τη συµπεριφορά µας κατά τη σίτιση. Οι πρώτες
δύο τάξεις παίρνουν κύπελλα.
9. Διοργανώσαµε έρανο για το Ραδιοµαραθώνιο – Λόγω της
οικονοµικής κρίσης αποφασίσαµε να αφήσουµε προαιρετική
τη συνεισφορά χρηµάτων.

10.

Στα πλαίσια του Ραδιοµαραθωνίου, καλέσαµε τον συµµαθητή
µας τον Α. να µας µιλήσει για τις δυσκολίες που βιώνει
καθηµερινά. Συµµετείχε στη συζήτηση και η αδελφή του η Χ.

11.

Διοργανώσαµε

φιλανθρωπικό

παζαράκι

µεταπώλησης

χρησιµοποιηµένων παιχνιδιών και αντικειµένων. Τα χρήµατα
που µαζέψαµε τα χρησιµοποιήσαµε για τις ανάγκες του
σχολείου.
12.

Συλλέξαµε τρόφιµα για τις άπορες οικογένειες του χωριού.
Τα στείλαµε στο Κοινοτικό Συµβούλιο για να τα διαµοιράσει.

13.

Κάνουµε

εισηγήσεις

για

διάφορα

θέµατα

που

µας

απασχολούν. Εισηγηθήκαµε να δικαιούµαστε να αγοράζουµε
τσάι ή ζεστή σοκολάτα το χειµώνα από το κυλικείο,
προτείναµε χώρους για να πάµε εκδροµή.
14.

Η

Πρόεδρος

του

Κεντρικού

Μαθητικού

Συµβουλίου

συµµετείχε στον Υγειονοµικό Έλεγχο του Κυλικείου.
15.

Σε συνεργασία µε το Σχολείο, διοργανώσαµε Έκθεση
Βιβλίου, την τελευταία εβδοµάδα του Γενάρη.

16.

Σε συνεργασία µε τους δασκάλους (κα Χριστοδούλα)
διοργανώνουµε τουρνουά πρωταθλήµατος κατά τη διάρκεια
του µεγάλου διαλείµµατος.

17.

Παρουσιαστήκαµε σε Εθνικά Μνηµόσυνα της Κοινότητας και
Εκκλησιασµούς Εθνικών Επετείων.

18.

Πουλήσαµε τα πήλινα µήλα (στο Φεστιβάλ του Μήλου) και τις
χριστουγεννιάτικες

κάρτες

(το

βράδυ

της

Χριστουγεννιάτικης γιορτής) που φτιάξαµε στο µάθηµα της
Τέχνης µε τον κύριο Χρήστο για να ενισχύσουµε το ταµείο
του σχολείου µας.
19.

Εφαρµόζουµε

τα

προγράµµατα

τηγανοκίνησης

και

κοµποστοποίησης. Μαζεύουµε χρησιµοποιηµένα λάδια και τα
τοποθετούµε σε ειδικό βαρέλι στην αυλή του σχολείου για να
έρθουν αργότερα να τα συλλέξουν. Επίσης, έχουµε ένα

ειδικό χώρο που βάζουµε τις φλούδες των φρούτων και ό,τι
αποµείνει από τα φαγητά για να κοµποστοποιηθούν.
20.

Σε συνεργασία µε τη διεύθυνση του σχολείου, φέραµε στο
σχολείο την κινητή µονάδα Τηγανοκίνησης και µας µίλησαν
για τον τρόπο επεξεργασίας και επαναχρησιµοποίησης των
λαδιών.

Επίσης,

ήρθαν

και

µας

εξήγησαν

πώς

οι

γαιοσκώληκες βοηθούν τη διαδικασία της κοµποστοποίησης.
21.

Συµµετέχουµε σε δραστηριότητες απασχόλησης την ώρα της
Σίτισης – Ο βοηθός του σχολείου µας κ. Λάµπρο Κλεοβούλου
βγάζει το µηνιαίο πρόγραµµα για κάθε τάξη (π.χ. εργαστήριο
υπολογιστών, αίθουσα πολλαπλής, επιτραπέζια παιχνίδια
στην τάξη).

22.

Κόψαµε βασιλόπιττα για τον ερχοµό του 2014.

23.

Σε συνεργασία µε τους δασκάλους, κάναµε υγιεινό πρόγευµα
πριν το µεγάλο διάλειµµα.

24.

Σε συνεργασία µε τους δασκάλους µας διοργανώσαµε
παραδοσιακά παιχνίδια την Τσικνοπέµπτη.
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