
  

Τει:  2103221687 

1ο Πειραματικό Λύκειο Αθήνας Γεννάδειο  

Η Φυσική Αγωγή 
στο Νέο Λύκειο 

1. Δγθύθιηνο Γ4/1417/07-11-1989 ΥΠΔΠΘ : 

Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ θέξνπλ αζιεηηθή 

πεξηβνιή (θόξκα) γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, 

θαη΄επαλάιεςε & εζθεκκέλα, δελ ζα 
ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα, ζα ηνπο 

θαηαινγίδεηαη απνπζία θαη ζα απνηειεί 
θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. 
2. Π.Γ. 104/79 άξζξ. 2.2 : Ο θεδεκόλαο ηνπ 

καζεηή πνπ γηα ιόγνπο πγείαο αδπλαηεί λα 

ζπκκεηάζρεη ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 
αγσγήο, κόληκα ή πξνσξηλά, κπνξεί λα 

δεηήζεη ηελ εμαίξεζή ηνπ κε αίηεζή ηνπ πνπ 

ζπλνδεύεηαη από γλσκάηεπζε ηαηξνύ 
θξαηηθνύ ή αζθαιηζηηθνύ θνξέα ηελ νπνία 

θαηαζέηεη ζηνλ Γ/ληή κέζα ζε 5κέξεο από 
ηελ έλαξμε ηεο πάζεζεο ή ησλ καζεκάησλ. 

Τελ αίηεζε ηελ εμεηάδεη ν Γ/ληήο καδί κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθό Φπζηθήο Αγσγήο, 
ζπληάζζεηαη ζρεηηθή πξάμε θαη ζε 

πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ν καζεηήο 
παξαπέκπεηαη ζε Σρνιηαηξηθή Δπηηξνπή. 

3.ToΑ.Γ.Υ.Μ. έρεη πξνιεπηηθό ραξαθηήξα, 

θαηαζέηεηαη ζηελ Α΄Λπθείνπ, ηζρύεη γηα ηξία 
έηε εθηόο αλ πξνθύςεη πξόβιεκα πγείαο, 

απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ, απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα ηεο 
Φπζηθήο Αγσγήο θαη αλαγθαίν ζπλνδεπηηθό 

ηεο θαξηέιαο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο,ελώ ζε 

πεξίπησζε κεηεγγξαθήοεπηζηξέθεηαη ζηνλ 
θεδεκόλα (βι.ζεηξά από εγθπθιίνπο). 
 

Καιθάθε Μαξία 
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Η φυσική Αγωγή στο 
Νέο Λύκειο 

Ιζηοιόγηο ηες Φσζηθής Αγφγής 
http://blogs.sch.gr/mkalfaki/ 

Σην Ιζηνιόγην Φπζηθήο Αγσγήο 
κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε γηα ηνλ 
Πξνγξακκαηηζκό ζην κάζεκα ηεο 
Φπζηθήο Αγσγήο αλά ηεηξάκελν, λα 
δειώζεηε ζπκκεηνρήζηηο αζιεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ καζήκαηνο  θαη ηα 
Δλδνζρνιηθά Πξσηαζιήκαηα, λα 
ελεκεξώλεζηεγηα πνηθίια ζέκαηα 
άζθεζεο, πγείαο θαη αλαςπρήο, 
εηζαγσγήο ζε ζηξαηησηηθέο ζρνιέο, 
θαζώο θαη γηαηε ζρεηηθή λνκνζεζία ζην 
κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

Παξαθαιώ όπσο λα επηζηρέυεηε 
ππνγεγξακκέλν ην παξόλ ελεκεξσηηθό 
θπιιάδην έσο ηελ Παραζθεσή 
23/9/2016 ζηελ Καζεγήηξηα Φπζηθήο 
Αγσγήο. 

Δειώλφ όηη ελεκερώζεθα γηα 
ηο πιαίζηο, ηοσς ζθοπούς θαη ηο 
Νέο Πρόγρακκα Σποσδώλ ηες 
Φσζηθής Αγφγής, ηο Α.Δ.Υ.Μ. 
&ηε ζτεηηθή λοκοζεζία. 

Ο/Η καζεηήο/καζήηξηα: 

 

Ο/Η γνλέαο/θεδεκόλαο:  

 

Ηκεξνκελία:………………………………. 

Ηκ 

 

Ελεκέρφζε γηα ηοσς καζεηές θαη ηης 
καζήηρηες ηες Α΄Λσθείοσ: 

Γηα ηελ έγθπξε εγγξαθή ζην ζρνιείν, 
ρξεηάδεηαη ε πξνζθόκηζε ηνπ Αηοκηθού 
Δειηίοσ Υγείας ηοσ 
Μαζεηή/Μαζήηρηας(Α.Δ.Υ.Μ.) ην νπνίν 
κπνξείηε λα εθηππώζεηε από ην Ιζηνιόγην 
ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 
http://blogs.sch.gr/mkalfaki/. Τν Α.Γ.Υ.Μ. 
είλαη απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθό, ηζρύεη γηα 
ηξία έηε, ηεξείηαη ζην Σρνιείν θαη 
ζπκπιεξώλεηαη κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα 
από παζνιόγν ηαηξό ή γεληθό ηαηξό ή άιιε 
εηδηθόηεηα εθόζνλ ππάξρεη ιόγνο, όηαλ ν 
καζεηήο/ε καζήηξηα έρεη θιείζεη ηα 16 έηε.  

Τν Α.Γ.Υ.Μ. είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 
αζθαιή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 
ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ζηνπο 
«Αγώλεο Αζινπαηδείαο», θαζώο θαη ηηο 
ινηπέο Σρνιηθέο Αζιεηηθέο θαη άιιεο 
Γξαζηεξηόηεηεο θαη Σρνιηθνύο Αγώλεο, 
εθηόο ησλ Παλειιήλησλ Σρνιηθώλ Αγώλσλ 
θαη Παλειιήλησλ Πξσηαζιεκάησλ όπνπ 
ρξεηάδεηαη Αζιεηηθή Μαζεηηθή Ταπηόηεηα. 

Η παξάιεηςε θαηάζεζεο ηνπ Α.Γ.Υ.Μ. κεηά 
ην Σεπηέκβξην, ζπλεπάγεηαη ηε θπζηθή 
παξνπζία ηνπ καζεηή/ηξηαο ρσξίο ελεξγή 
ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο 
Αγσγήο, ρσξίο λα ζεσξείηαη 
αδηθαηνινγήησο απώλ, εθόζνλ έρεη γίλεη 
εηζήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Φπζηθήο 
Αγσγήο θαη ηνπ Γηεπζπληή θαη 
ππάξρεηζρεηηθή απόθαζε ηνπ ζπιιόγνπ 
δηδαζθόλησλ(N.4229/2014). 

Καιή Χροληά !!! 

Σην Νέν Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηεο 
Φπζηθήο Αγσγήο (αξ. πξση. 
8561/Γ2/19-01-2015 ΥΑ, ΦΔΚ Β΄ 
197) αλαιύεηαη ε γεληθή 
θηινζνθία εθαξκνγήο ηνπ 
καζήκαηνο ζην Λύθεην θαη 
θαζνξίδνληαη νη επηκέξνπο ζθνπνί 
θαη ππνζθνπνί. 

Ωο θύξηνο ζθνπόο ηεο Φπζηθήο 
Αγσγήο ζην Νέν Λύθεην νξίδεηαη ε 
«δηα βίοσ άζθεζε γηα σγεία θαη 
ποηόηεηα δφής». 
 
Ο εθπαηδεπηηθόο θαιείηαη λα θάλεη ηνλ 
πξνγξακκαηηζκό ηνπ αλάινγα κε 
αζιεηηθά αληηθείκελα θαη ηνπο 
ππνζθνπνύο, λα επηιέμεη ηα 
θαηάιιεια ζρέδηα δξάζεο ή/θαη 
ελόηεηεο καζεκάησλ, λα ηα 
παξνπζηάζεη θαη λα πξνηείλεη ζηνπο 
καζεηέο νη νπνίνη ζα επηιέμνπλ.  
 
Έπεηηα, νη καζεηέο/ηξηεο 
νξγαλώλνληαη ζε κηθξέο νκάδεο θαη 
επηιέγνπλ έλα ζρέδην δξάζεο ηεο 
αξεζθείαο ηνπο, ζην νπνίν 
δεζκεύνληαη όηη ζα αζρνιεζνύλ. 
Δπίζεο, νη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη 
λα ζπκπιεξώλνπλ ηα ζρεηηθά έληππα 
π.ρ. πιάλν θαη ζπκβόιαην γηα ηε 
δξάζε, πξνγξακκαηηζκόο, θηι. ηα 
νπνία ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ 
αμηνιόγεζή ηνπ/ηεο. 
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