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ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018/19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-19
Η σχολική χρονιά 2018-19 έφτασε στο τέλος της. Ο χρόνος περνά γρήγορα κι αν
ρίξουμε μια ματιά πίσω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι σήμερα (14/06/2019),
σας θυμίζουμε ότι:
Στο σχολείο με την έναρξη του σχολικού έτους είχαν τοποθετηθεί σχολική
τροχονόμος και καθαρίστρια.
Από την έναρξη του σχολικού έτους το σχολείο στελεχώθηκε από δασκάλους και
ειδικότητες.
Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτούργησε πλήρως από τις 17/09/2018, καθώς και η
Πρωινή Υποδοχή.
Από την έναρξη του σχολικού έτους λειτούργησε το Τμήμα Ένταξης.
Δωρεάν, καθημερινή μεταφορά με λεωφορείο του Δ. Αμαρουσίου μαθητών/τριών
που κατοικούν μακριά από το σχολείο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού (5/10/2017) (με τη συμμετοχή όλου του σχολείου)
(αθλητικές εκδηλώσεις στον χώρο του σχολείου).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
&
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ:
Εθνικές Εορτές 28ης Οκτωβρίου 1940 και 25ης Μαρτίου 1821.
Γιορτή 17ης Νοέμβρη.
Τουρνουά ποδοσφαίρου Ε΄& ΣΤ΄ τάξη (9/11/2018).
Δημιουργία χριστουγεννιάτικων γλυκών από τη Γ΄ τάξη (7/12/2018).
Εργαστήρι χριστουγεννιάτικων κατασκευών (9/12/2018).
Χριστουγεννιάτικο παζάρι (14/12/2018).
Πανελλήνια Σχ. Ημέρα Κατά της Βίας στο σχολείο (6/03/2019).
Αποκριάτικη γιορτή (8/3/2019).
Εικαστική παρέμβαση στις βρύσες του προαυλίου (29/5/2019).
Αφήγηση του βιβλίου "Η παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας" του Χρ.
Μπουλώτη (2/04/2019).
Γιορτή Λήξης σχ. έτους 2018/19 "Γέφυρες στον χρόνο..." (12/06/2019).
Δημιουργία παιδικών εφημερίδων Α΄ & Β΄ τάξη.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (ανά τάξη και με τη συμμετοχή όλων των
τάξεων):
Θέατρα, Μουσεία, Πολυχώροι Φυσικής, Πεζοπορία στον Υμηττό, Αθλητικό κέντρο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
Ενημέρωση από εκπρόσωπο της ΓΑΔΑ με θέμα «Ασφαλής χρήση του διαδικτύου»
(23/10/2019).
Παρουσίαση για τη "Διατροφή" (14/05/2019).
Επίδειξη συνταγής από chef (30/05/2019).
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Ευέλικτης Ζώνης (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά).
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διατροφής.
"Η τσάντα στο σχολείο", "Τα βιβλία στο σχολείο"
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα κολύμβησης για την Γ΄ τάξη (17/12/2018 /11/02/2019).
Συμμετοχή στον 13ο Διαγωνισμό "Παιχνίδι στα Μαθηματικά" της ΕΜΕ για τους
μαθητές/τριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων (01/03/2019) με πέντε διακρίσεις.
Συμμετοχή στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών για τους μαθητές/τριες των Ε΄
τάξης (α΄ φάση 14/03/2019 με πέντε διακρίσεις & β΄ φάση 11/2019).
Συμμετοχή στη 2η χορωδιακή συνάντηση των Δημοτικών Σχολείων του Δ.
Αμαρουσίου στο ΥΠΠΕΘ (6/04/2019).
Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με θέμα το βιβλίο "Από δω μέχρι το άπειρο" της Γ.
Κουσάμα. με την εικονογράφο Ellen Weinstein, Β΄ & Γ΄ τάξη (9/04/2019).
Συμμετοχή στον σχολικό διαγωνισμό ανακύκλωσης WE GO GREEN MAROUSSI
(από 10/11/2018 έως 12/04/2019), όπου κατακτήσαμε την 4η θέση με χρηματικό
έπαθλο 800 ευρώ.
Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικών καπακιών του Δήμου Αμαρουσίου
από την έναρξη του σχολικού έτους.
Ανακύκλωση μπαταριών.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Κατακτήσαμε την 4η θέση στον σχολικό διαγωνισμό ανακύκλωσης WE GO GREEN
MAROUSSI με χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ (10/05/2019).
Στον 13ο Διαγωνισμό "Παιχνίδι στα Μαθηματικά" της ΕΜΕ για τους μαθητές/τριες
των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων (1/03/2019) είχαμε πέντε διακρίσεις μαθητών/τριών.
Στον Διαγωνισμό "Καγκουρό 2019" είχαμε μία διάκριση μαθητή.
Στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών για τους μαθητές/τριες των Ε΄ τάξης (α΄
φάση 14/03/2019) με πέντε διακρίσεις.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Τοποθέτηση προτζέκτορα οροφής σε δύο αίθουσες (14/04/2019, 10/6/2019).
ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ:
Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος "Υιοθετώντας ένα πρωτάκι". Είναι ένας
θεσμός που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία. Το εκτάκι, το οποίο
«υιοθετεί» το πρωτάκι αναλαμβάνει να το προστατεύει, να το καθοδηγεί και να το
βοηθάει καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι το πρωτάκι ξέρει ότι μπορεί να
απευθυνθεί και κάπου αλλού εκτός από τους δασκάλους του για οτιδήποτε το
απασχολεί. Και τα εκτάκια κρατούν συνεχώς τα μάτια τους ανοιχτά για οτιδήποτε
μπορεί να χρειαστούν τα πρωτάκια τους. Στο τέλος της χρονιάς τα πρωτάκια
αποχαιρετούν τα εκτάκια, ενώ έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους μια όμορφη και δυνατή
σχέση. Μέσω αυτού του θεσμού τα παιδιά μαθαίνουν στη συνεργασία, τη συνύπαρξη,
την υπευθυνότητα, τη δημιουργία ασφαλούς κλίματος και αλληλοβοήθειας.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΥ (16/10/2019, 23/01/2019, 18/04/2019).
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Σε παιδαγωγικά και άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ & ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ:
Μηνιαίες ενημερώσεις
Διοικητικές υπηρεσίες
Επίλυση προβλημάτων
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΜΟΡΑ & ΜΗ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ημερίδα με το 5ο, 13ο & 18ο Δ. Σχ. Αμαρουσίου με θέμα: "Ασφαλής πλοήγηση στο
διαδίκτυο" για τους γονείς από εκπροσώπους της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος (29/10/2018)..
4ο Τουρνουά σκακιού στο 2ο Δ. Σχ. Ν. Ερυθραίας (12/05/2019).
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ:
Σε διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα.
Παρακολούθηση των εκδηλώσεων του σχολείου και συμμετοχή στις ασκήσεις
σεισμού κα στη γιορτή λήξης.
Παραχώρηση αιθουσών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
Τακτικοί εκκλησιασμοί. Βιωματικό μάθημα της Γ΄ Δημοτικού στον ναό.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 6ο & 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & το 3ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ∆/ΝΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ
Σε διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ 2ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Ζ.
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΑΕ κ. Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ & ΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, 2/04/2019 για
Ε΄& ΣΤ' τάξη), Περιγραφική Αξιολόγηση μαθητών (2/04/2019), καθώς και
τηλεδιασκέψεις.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΠΕΘ
Παραλαβή ηλεκτρονικού εξοπλισμού (6/06/2019).
Παραλαβή εκατόν εξήντα οχτώ τίτλων βιβλίων (5/06/2019).
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
κ. Παπαδόπουλο Α. (σχ. τροχονόμο), Τσούπρη Α. (καθαρίστρια), κ. Γλαρέλλη Μ.
(συνοδός λεωφορείου),
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ:
Πρόσληψη τραπεζοκόμου.
Υποστήριξη ως προς την πρωινή καθαρίστρια.
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Παραχώρηση αίθουσας και προαυλίου για εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Απόκριες,
παρουσίαση βιβλίου κ.ά.).
Βάψιμο πρόσοψης κτηρίου και καθαρισμός WC (30/03/2019).
Άμεση προώθηση ανακοινώσεων στους μαθητές.
Μαθήματα Ρομποτικής & Σκακιού.
Συνεδριάσεις Σχολικού Συμβουλίου (πέντε).
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ:
Δωρεάν, καθημερινή μεταφορά με λεωφορείο του Δ. Αμαρουσίου μαθητών/τριών
που κατοικούν μακριά από το σχολείο.
Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών, Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής και
Ποδοσφαίρου.
Ανακύκλωση καπακιών και χαρτιού.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: (υδραυλικοί,
σιδεράδες, μπογιατζήδες, εργάτες καθαριότητας κ.ά..)
Καθαρισμός φυτών περιμετρικά του σχολείου (5/09/2018, 7/06/2019).
Κοπή δέντρων (18/02/2019, 5/04/2019).
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ)
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ (δωρεά φωτοτ/κού χαρτιού 12/11/2019).
ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ (δωρεά μεταχειρ/νου φωτοτ/κού μηχανήματος, 18/03/2019).
ΜΕΤΚΑ/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (δωρεά μεταχειρ/νων βιβλίων και cds, 18/03/2019).
DIGIPRINT (χορηγία σε ταμπλό, 12/06/2019).
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΟΥΛΙΑ" (χορηγία στις κάρτες
μέλους της βιβλιοθήκης & κάρτες βιβλίων).
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ (με τη βοήθεια της Σχ. Επιτροπής ΠΕ
του ∆. Αμαρουσίου)
Αναμόρφωση προαύλιου χώρου (Σεπτέμβριος 2018).
Αναγόμωση πυροσβεστήρων.
Συντήρηση καυστήρα και air condition.
Τοποθέτηση εξωτερικών κιγκλιδωμάτων από πτώση δέντρου (14/01/2019).
Αποφράξεις φρεατίων (18/02/2019).
Επισκευές καρεκλών δασκάλων (18/02/2019).
Αντικατάσταση οχτώ σχαρών φρεατίων (5 & 6/03/2019).
Τοποθέτηση εξωτερικής βρύσης και επισκευή σε καζανάκια (22/04/2019).
Αλλαγή κολεκτέρ στο λεβητοστάσιο (17/05/2019).
Αλλαγή αισθητήρα καπνού στο λεβητοστάσιο (21/05/2019).
Επίστρωση δαπέδου προαυλίου (3/06/2019).
Αντικατάσταση πλακιδίων στο WC (ισόγειο, 1ος & 2ος όροφος) (9/06/2019).
Ενοικίαση μικροφωνικής (12/06/2019).
Ενοικίαση προβολικού (12/06/2019).
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
Προσφορά ρούχων στο Χαμόγελο του παιδιού (13/01/2019).
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Α∆ΡΟΜΕΡΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019/2020
Προς διευκόλυνση των γονέων θα δοθούν τα έντυπα του Ατομικού ∆ελτίου Μαθητή
(Α∆ΥΜ) στους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Δ΄ τάξη και στην Α΄ Γυμνασίου την
επόμενη σχολική χρονιά.
Θα δημιουργηθούν δύο (2) τμήματα Α τάξης.
Θα δημιουργηθεί ένα τμήμα Γαλλικών για την Ε΄ τάξη (λόγω πλειοψηφίας) και θα
συνεχίσουν τα τμήματα Γαλλικών για τη ΣΤ΄ τάξη.
Αποκατάσταση δαπέδου προαυλίου.
Κατασκευή WC για το Νηπιαγωγείο.
Λειτουργία της Βιβλιοθήκης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΕΘ.
Τοποθέτηση προτζέκτορα οροφής σε όλες τις αίθουσες.
Τοποθέτηση μεγάλου πίνακα μαρκαδόρου σε μία αίθουσα.
Έχουμε αιτηθεί στη Σχ. Επιτροπή ΠΕ του Δ. Αμαρουσίου:
 Εσωτερικό και εξωτερικό βάψιμο του σχολείου,
κιγκλιδωμάτων.
 Ανακαίνιση WC μαθητών και εκπαιδευτικών.

καθώς

και

των

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ
Την κ. Ευσταθίου-Γωνιανάκη X.E. για τη δωρεά της σε είδη φαρμακείου.
Τον κ. Κοταρίνο Γ. για τη δωρεά του σε πλακάκια.

Σας ευχόμαστε «ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!»
Η διευθύντρια του σχολείου
Μαρία Βαστάκη
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