
Ενημέρωση εν συντομία για θέματα εύρυθμης λειτουργίας του μαθήματος Φυσικής

Αγωγής.

1. Αθλητική εμφάνιση μαθητών: Είναι υποχρεωτική η αθλητική περιβολή των μαθητών 
ανεξάρτητα  με  το  είδος,  τη  φίρμα,  το  χρώμα  της  φόρμας  και  των  υποδημάτων.  Σε 
περίπτωση  εσκεμμένης  και  κατ’  επανάληψη  αμέλειας,  στους  μαθητές  καταλογίζεται 
απουσία, δεν συμμετέχουν στο μάθημα, ενημερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, αποτελεί 
κριτήριο για την αξιολόγησή τους και λαμβάνουν γνώση οι κηδεμόνες τους. (βλ. σχετ. 18-9-
1986 Φ.61/658/Γ4/752).

2. Ιατρικές γνωματεύσεις – Αθλητικές Ταυτότητες: Με την Κ.Υ.Α.

58410/Γ4/859/23-6-2005  των  Υφυπουργών  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και ο

τρόπος ενημέρωσης του Ατομικού ελτίου Υγείας (Α..Υ.). Παράλληλα, σύμφωνα με

την Γ4/1218/14-8-1998, έχει ισχύ για τα σχολικά πρωταθλήματα ,μόνο όταν οι

αγώνες διεξαχθούν εντός εξαμήνου από την αναγραφόμενη ημερομηνία στο

Α.%.Υ . Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, οι αθλητές πρέπει να φέρουν ιατρική

βεβαίωση που και αυτή έχει εξάμηνη ισχύ.

Μετά από παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος (περίπου 30 μέρες), οι

μαθητές που δεν έχουν προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση, δεν μπορούν να

συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Παραμένουν στο χώρο του

μαθήματος και τους καταλογίζεται απουσία. Για τους ανασφάλιστους Έλληνες και

αλλοδαπούς και στις περιπτώσεις που οι γονείς ή οι κηδεμόνες αδυνατούν για

οικονομικούς λόγους να προσκομίσουν το Α..Υ., ο διευθυντής της σχολικής

μονάδας, ύστερα από έγγραφη και σύμφωνη γνώμη του γονέα, παραπέμπει το

μαθητή στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο για

δωρεάν συμπλήρωση του Α..Υ.

Για την συμμετοχή μαθητών ή μαθητριών σε σχολικούς αγώνες είναι απαραίτητη

η προσκόμιση αθλητικής μαθητικής ταυτότητας, η οποία να βεβαιώνει ότι ο μαθητής

– αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να

λάβει μέρος σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Σχολίατρο, Ιατρό

του Ε.Σ.Υ., Ιατρό Ασφαλιστικού Φορέα, Αγροτικό Ιατρό ή και ιδιώτη Ιατρό και πρέπει

να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο από την ημέρα του αγώνα.

(βλ. σχετ. : 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/Β/11-11-2005) και 1755/Γ4/9-1-2006

(ΦΕΚ16/Β/13-1-2006)

3. Καθημερινή σύνταξη μαθητών: Η καθημερινή σύνταξη των μαθητών κατά την

προσευχή, είναι υποχρέωση και καθήκον των εφημερευόντων καθηγητών,

οποιασδήποτε ειδικότητας. (βλ. σχετ. Φ. 35/5259/Γ/89/ 15-2-82). Τον εφημερεύοντα

καθηγητή βοηθούν οι παρόντες καθηγητές που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα (βλ.



σχετ. Φ. 24/9018/Γ4/745/18-12-84).

4. Κλειστό Γυμναστήριο – Αίθουσα Γυμναστικής – Αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων: Οι χώροι αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως για το μάθημα της Φυσικής

Αγωγής. εν επιτρέπεται η μετατροπή τους σε αίθουσες διδασκαλίας και δεν

μεταβάλλεται η χρήση τους ακόμη και αν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο. εν

επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση αντικειμένων (σκηνή, εξέδρα, καρέκλες κ.λπ.). Αν

χρησιμοποιηθούν για άλλες εκδηλώσεις (πολιτιστικές, συνεδριάσεις κλπ), αμέσως

μετά το τέλος τους πρέπει να αποκαθίσταται η αθλητική χρήση των χώρων αυτών.

Συμπεριλαμβάνονται δε, στην καθημερινή καθαριότητα της σχολικής μονάδας. (βλ.

σχετ. 112655/Γ4/06-10-2010 και 1392/Γ4/17-12-1998).

5. Αθλητικό υλικό: H χρήση και η φύλαξη του αθλητικού υλικού διέπεται από την

σχετ. 26-2-1986 Ι4/174. Στην αρχή του διδακτικού έτους ο εκπαιδευτικός ΦΑ

ενημερώνει εγγράφως τον ιευθυντή για τις ελλείψεις του σε αθλητικό υλικό. Ο

Διευθυντής φροντίζει για την προμήθεια του απαραίτητου αθλητικού υλικού, με την

ίδια διαδικασία που ακολουθεί για την προμήθεια του λοιπού εκπαιδευτικού υλικού

(γραφική ύλη, εξοπλισμός εργαστηρίων, πίνακες κλπ).

6. Παρελάσεις: Η σύνθεση των τμημάτων παρέλασης γίνεται σύμφωνα με την

Γ4/150/24-02-2000. Για την επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών ισχύουν οι

Γ2/117509/20-10-2004, Γ2/61722/01-06-2002, Γ1/678/19-07-2001, Γ1/219/13-03-

2001 και Γ4/193/06-03-2000.

ιευκρινίζεται ότι, οι απαλλαγμένοι μαθητές/τριες από το μάθημα της Φυσικής

Αγωγής, συμμετέχουν στην παρέλαση μετά και από υπεύθυνη δήλωση των γονέων

τους.

Επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και

γεγονότα μια ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει

η ποιότητα αυτής της εκδήλωσης να είναι η υψηλότερη.

Η προετοιμασία επιλογής, των μαθητών για τη συγκρότηση των τμημάτων, θα

αρχίζει, με ευθύνη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από

κάθε παρέλαση. Θα αφιερώνεται χρόνος (10΄-12΄) για την εκμάθηση ανάλογων

ασκήσεων (βηματισμός, κίνηση χεριών κλπ) κατά την ώρα του μαθήματος της

Φυσικής Αγωγής. Για την άρτια και άψογη συνεργασία των /ντών των σχολείων με

τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, θα πραγματοποιούνται δύο τουλάχιστον

δοκιμαστικές παρελάσεις στον χώρο του σχολείου με τα επιλεγμένα τμήματα

παρουσία και δεύτερου Εκπ/κου ανεξάρτητα ειδικότητας. Κάθε σχολείο

συμμετέχει με δύο τμήματα (αγόρια - κορίτσια) όπου τα σχολεία στο ήμο ή στην



πόλη είναι περισσότερα από δέκα και από δύο (2) μέχρι τέσσερα (4) τμήματα

(2αγόρια - 2κορίτσια) όταν τα σχολεία είναι λιγότερα.

Τα σχολεία Ιδιωτικής και ημόσιας Β/βάθμιας Εκπ/σης συμμετέχουν υποχρεωτικά

στις παρελάσεις με το σύμβολο του Ελληνικού Έθνους. Τα τμήματα των σχολείων

κατά την παρέλαση θα παρουσιάζουν, ένα ομοιόμορφο σύνολο και η εμφάνιση

θα είναι αυτή που θα αρμόζει σε μαθητές - τριες.

Σύμφωνα με την Φ200/21/16/139240/26-11-1977 εγκύκλιο "η συμμετοχή των

μαθητών στις εθνικές εκδηλώσεις και επετείους είναι υποχρεωτική, για να

δίδεται σ΄ αυτούς η ευκαιρία να παραδειγματίζονται και να διδάσκονται την ιστορία

της Φυλής μας και έξω από τις αίθουσες του σχολείου που καθημερινά διδάσκονται".

Για το θέμα της συνοδείας των τμημάτων παρέλασης, ισχύει η ερμηνευτική

εγκύκλιος με αριθμ. Φ.3/865/Γ1/1133/09-10-1997, σύμφωνα με την οποία:

«Η ανάθεση των καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς γίνεται με απόφαση του

συλλόγου διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη η ειδικότητα τους και οι ιδιαίτερες

γνώσεις τους, ώστε η υπηρεσία που τους ανατίθεται να έχει τα προσδοκώμενα

αποτελέσματα. Με αυτό το δεδομένο η συνοδεία των μαθητών σε ξενόγλωσση

βιβλιοθήκη ανατίθεται στον εκπ/κό της αγγλικής γλώσσας, σε θέατρο στο δάσκαλο

της τάξης που διδάσκει τη θεατρική αγωγή, στις παρελάσεις και σε αθλητικούς

αγώνες στον εκπ/κό φυσικής αγωγής κ.λ.π.

7. Συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις: Οι σχολικές αθλητικές διοργανώσεις

αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής , δράσεις υψηλής αξίας διότι καλλιεργούν το

αθλητικό και αγωνιστικό πνεύμα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικών

δεξιοτήτων των μαθητών. Συνεπώς, αυτονόητο είναι, ότι τόσο ο/η ιευθυντής/τρια

όσο και ο Σύλλογος ιδασκόντων του σχολείου θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να

συνδράμουν τη συμμετοχή του σχολείου τους σε αυτές τις εκδηλώσεις.

8. Πρώτες βοήθειες στο σχολείο: Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παρέχουν τις

στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές του σχολείου τους, ενώ σε έκτακτα

σοβαρά ιατρικά περιστατικά, οι ιευθυντές οφείλουν μόνο να καλούν το ΕΚΑΒ (166)

για διακομιδή του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα να ενημερώνουν τους γονείς του. (βλ.

σχετ. Φ.7/495/123484/Γ1/04-10-2010).

9. Ομαδικές μετακινήσεις, τελευταία ώρα : Κάθε ομαδική μετακίνηση μαθητών -

τριών από τον χώρο του Σχολείου σε άλλον χώρο (εκτός Σχολείου) για το μάθημα της

Φυσικής Αγωγής, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τον καθηγητή Φυσικής

Αγωγής από την αρχή ως το τέλος της διαδρομής που οδηγεί στο χώρο άσκησης, για

την πρόληψη ενδεχομένου ατυχήματος. Για το θέμα αυτό θα προηγηθεί συνεργασία

tel:1%2F1133%2F09-10-1997


/ντή και καθηγητή Φυσικής Αγωγής του Σχολείου.

Για λόγους Βιολογικούς και Υγιεινής, πρέπει ν' αποφεύγεται η Γύμναση των

μαθητών-τριών, την τελευταία ώρα του πρωινού και την πρώτη του

απογευματινού κύκλου. (βλ. σχετ. Γ4/745/18.12.84).

10. Εφημερίες: Καθορίζονται με πράξη του συλλόγου διδασκόντων. Οι

εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία

μόνο στο ένα, σ' αυτό που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες. Καθήκοντα εφημερίας

δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία,

όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο (βλ. σχετ. ΦΕΚ

1327/2011 - Αριθμ.Φ.12/520/61575/Γ1).

11. Απαλλαγή μαθητών από τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής

Αγωγής: Κηδεμόνας μαθητή που για λόγους υγείας, μονίμου ή παροδικής πάθησης,

ή ειδικής μειονεξίας αδυνατεί να συμμετάσχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής,

μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του μαθητή από το μάθημα με αίτησή του. Η αίτηση

αυτή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ιατρική βεβαίωση κρατικού ιατρού ή

ιατρού του ασφαλιστικού του φορέα. Στη βεβαίωση θα αναφέρονται οι λόγοι και η

διάρκεια της απαλλαγής, θα υποβάλλεται στο ιευθυντή του σχολείου εντός πέντε

ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης. (Π. 104/79)

Την αίτηση που υποβάλλεται εξετάζει ο ιευθυντής με τον αρμόδιο καθηγητή, και

συντάσσεται σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου των ιδασκόντων. Σε

περίπτωση αμφιβολίας ο μαθητής παραπέμπεται στην αρμόδια σχολιατρική

υπηρεσία.

Η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτείται σε περιπτώσεις που η

πάθηση είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη.

Η παραπάνω απαλλαγή ισχύει για όλο το διδακτικό έτος ή τμήμα του και αρχίζει από

την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης και βεβαιώνεται ανάλογα.

Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για κάποια διδακτική ώρα μπορεί

να ζητήσει ο μαθητής για κάποιο λόγο από τον καθηγητή που διδάσκει το μάθημα. Ο

καθηγητής μπορεί να χορηγήσει την άδεια μετά από έγκριση του ιευθυντή του

Σχολείου.

12. Βαθμολογία τριμήνων, τετραμήνων -Μ.Ο. Ο βαθμός της ετήσιας προόδου των

μαθητών του Γυμνασίου-Λυκείου για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι ο μέσος

όρος των βαθμών στα τρίμηνα-τετράμηνα. Αν για οποιοδήποτε λόγο λείπει ο ένας

βαθμός, τότε ο βαθμός της ετήσιας προόδου είναι ο μέσος όρος των άλλων

τριμηνιαίων βαθμών του μαθητή .Αν υπάρχει μόνο ένας τριμηνιαίος-τετραμηνιαίος



βαθμός, σαν βαθμός ετήσιας προόδου θεωρείται ο βαθμός αυτός.(Π. 420/78 άρθρο

3 και Π.. 465/81 άρθρο 5)


