6ο ∆. ΣΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Μαρούσι, 26-06-2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Η φετινή χρονιά 2019-2020 ήταν πρωτόγνωρη και πολύ δύσκολη για όλους μας. Το
χρονικό διάστημα της αναστολής της λειτουργίας των σχολείων, λόγω του COVID
19 oι εκπαιδευτικοί του σχολείου αντεπεξήλθαν όσο καλύτερα μπορούσαν με την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και κράτησαν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους
μαθητές και τις μαθήτριές τους υποστηρίζοντας το δημόσιο σχολείο. Όλο αυτό το
διάστημα η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωνε έγκαιρα μέσω του ιστολογίου
μαθητές και γονείς, ασχολήθηκε με τη συντήρηση του σχολείου και προσέφερε
βοήθεια τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους γονείς και στους μαθητές για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 11/09/2019:





Είχε τοποθετηθεί σχολικός τροχονόμος και καθαρίστρια.
Το σχολείο στελεχώθηκε από δασκάλους και ειδικότητες.
Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτούργησε (εκτός από δύο ώρες) από τις
23/09/2019, καθώς και η Πρωινή Υποδοχή.
Λειτούργησε το Τμήμα Ένταξης.

Ανατρέχοντας στον περσινό απολογισμό (2018-2019) μπορείτε να δείτε ότι
υλοποιήθηκαν αρκετά αιτήματα μέσω της Σχολικής Επιτροπής ΠΕ του Δ.
Αμαρουσίου, με απώτερο σκοπό την ασφάλεια των μαθητών, τη συντήρηση του
κτηρίου και τη βελτίωση του ηλεκτρονικού και κάθε είδους εξοπλισμού του
σχολείου. Αυτά είναι:















Δημιουργία WC Νηπιαγωγείου (6/09/2019)
Τοποθέτηση προστατευτικών στις μπασκέτες (10/09/2019)
Επισκευή κλιματιστικών (27/09/2019)
Τοποθέτηση κιγκλιδώματος στον "βοτανόκηπο" (2/10/2019)
Τοποθέτηση καναλιών καλωδίων στις αίθουσες (6/10/2019)
Αγορά ηχείων για όλους τους υπολογιστές στο εργαστήριο υπολογιστών
(3/12/2019)
Αγορά πίνακα ανακοινώσεων και γραμματοκιβωτίου (18/12/2019)
Ενίσχυση βάσεων στις μπασκέτες (4/03/2020)
Τοποθέτηση ταμπλό στις μπασκέτες (19/03/2020)
Τοποθέτηση projectors σε όλες τις αίθουσες (3 οροφής και 1 φορητός)
(9/04/2020)
Αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος (28/04/2020)
Αγορά και τοποθέτηση (4) laptops στις αίθουσες που υπήρχε ανάγκη
(11/05/2020)
Προσφορά θερμόμετρου εξ αποστάσεως (5/05/2020)
Αλλαγή σπασμένων τζαμιών και ράουλων των παραθύρων (26/05/2020)
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Αντικατάσταση καμινάδας και αποκατάσταση ζημιών στο κτήριο από τον
σεισμό στις 19/07/2019
Μηνιαία έξοδα σε γραφική ύλη και είδη καθαρισμού

Αιτήματα που πραγματοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι":





Ράμπα για ΑΜΕΑ (24/04/2020)
WC για ΑΜΕΑ (24/04/2020)
Ανακαίνιση στο WC των εκπαιδευτικών (24/04/2020)
Γυάλισμα μαρμάρων στις τουαλέτες μαθητών/τριών στο ισόγειο

Πολλές από τις δράσεις που είχαν προγραμματιστεί ακυρώθηκαν ή ανεστάλησαν,
λόγω της αναστολής λειτουργίας του σχολείου. Είχε όμως ολοκληρωθεί και το Β’
τρίμηνο και η σχολική κοινότητα είχε ολοκληρώσει ή προγραμματίσει τις παρακάτω
δράσεις:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:




Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού (27/09/2019) «Αγαπώ την άθληση-Αγαπώ
την υγεία μου» με τη συμμετοχή όλου του σχολείου (αθλητικές εκδηλώσεις
στον χώρο του σχολείου).
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3/12/2019) με τη συμμετοχή όλου
του σχολείου (σχετικές παρουσιάσεις και δραστηριότητες των παιδιών).
Διανομή δωρεάν DVD της γιορτής του Πολυτεχνείου στους μαθητές/τριες της
Δ΄ τάξης (16/01/2020).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
&
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ:







ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εθνική Εορτή 28ης Οκτωβρίου 1940.
Γιορτή 17ης Νοέμβρη.
Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τους μαθητές της Α΄ & Β΄ τάξης (20-12-2019
& 23-12-2019).
Γιορτή των Τριών Ιεραρχών.
Αποκριάτικη γιορτή (28/02/2020) με χορούς και τραγούδια.
Αποχαιρετιστήριο στους μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης.

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (ανά τάξη και με τη συμμετοχή όλων των
τάξεων):
Θέατρα, Μουσεία, Εκκλησία, Πολιτιστικό Πάρκο, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Προεδρική
Φρουρά, ΕΛΒΑΛ, ΑΡΧΕΛΩΝ κ.ά.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
Είχε προγραμματιστεί στις 12-3-2020 να πραγματοποιηθεί ενημέρωση με θέμα
«Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο» στ ους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ΄, Ε΄
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και ΣΤ΄ τάξης από ειδικά καταρτισμένους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Αίθουσα Εκδηλώσεων.
Στη συνέχεια θα
πραγματοποιούνταν ενημέρωση και στους γονείς.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ:



Ευέλικτης Ζώνης (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά).
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διατροφής (διανομή γάλακτος, φρούτων και
λαχανικών από 16/12/2019).







eTwinning, με το συνεργατικό πρόγραμμα “Flowers grow on STEM”










Το πρόγραμμα: "Τα βιβλία στο σχολείο"
Το πρόγραμμα: "Κυκλοφοριακής Αγωγής"
Το πρόγραμμα "Σωστής διατροφής"
Σπυροφύτευση βελανιδιάς (29/11/2019) στην Πεντέλη από τους μαθητές/τριες
Β΄ & Ε τάξης.
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα κολύμβησης για την Γ΄ τάξη (15/11/2019 έως
24/01/2020).
Συμμετοχή στον 7ο διαγωνισμό ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με
τίτλο «ΕΙΜΑΙ… Πώς βλέπω τον εαυτό μου» των μαθητών/τριών του Α1 & Α2
τμήματος.
Δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ1 (4/02/2020).
Ψηφιακός διαγωνισμός με θέμα: «Λέμε όχι στον σχολικό εκφοβισμό» για τους
μαθητές /τριες της Ε΄ τάξης (18/02/2020).

Δήλωση συμμετοχής στον 14ο Διαγωνισμό "Παιχνίδι στα Μαθηματικά" της
ΕΜΕ για τους μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης στις 13/03/2020.
Δήλωση συμμετοχής στην 3η χορωδιακή συνάντηση των Δημοτικών
Σχολείων του Δ. Αμαρουσίου στο ΥΠΑΙΘ (9/05/2020) για τους μαθητές/τριες
της Δ΄ & Ε ΄ τάξης.
Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικών καπακιών του Δήμου
Αμαρουσίου από την έναρξη του σχολικού έτους.
Ανακύκλωση μπαταριών.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Στον Διαγωνισμό "Καγκουρό 2020" είχαμε μία διάκριση μαθήτριας της Ε΄ τάξης..
ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ:
Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος "Υιοθετώντας ένα πρωτάκι" από
26/09/2019. 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
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συνύπαρξη, την
αλληλοβοήθειας.

υπευθυνότητα,

τη

δημιουργία

ασφαλούς

κλίματος

και

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΥ (7/10/2019 & 4/02/2020)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Σε παιδαγωγικά, διδακτικά και άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του
σχολείου.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ & ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ:




Μηνιαίες ενημερώσεις
Διοικητικές υπηρεσίες
Επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη φοίτηση των μαθητών/τριών και τη
λειτουργία του σχολείου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ:








Σε διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα.
Συμμετοχή στις ασκήσεις σεισμού.
Παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού για την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων.
Συμμετοχή στον Διαγωνισμό του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με τους
μαθητές/τριες του Α1 & Α2 τμήματος (22/01/2020).
Ομιλία με θέμα: «Το μεγάλο μυστικό της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ποια είναι τα
σημάδια και πώς ενεργούμε, αν χρειαστεί» (16-1-2020). Η παρουσίαση έγινε από
τους σχολικούς ψυχολόγους κ. Αναστασία Θεοδώρου και κ. Χρήστο Φουσιάνη.
"Μήνυμα αγάπης" (14/04/2020): Όλοι οι εκπαιδευτικοί του 6ου Δημοτικού Σχολείου
και του 19ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου διασκευάσαμε το τραγούδι «Ν’ αγαπάς»
του Π. Θαλασσινού, για να πούμε στους μαθητές μας πόσο πολύ τους αγαπάμε.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΜΟΡΑ & ΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΜΟΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ∆/ΝΣΗ

ΑΘΗΝΑΣ

Σε διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ 2ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Ζ.
ΤΑ ΟΥΛΑΡΗ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΑΕ κ. Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ & ΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε γνωστικά αντικείμενα με τους εκπαιδευτικούς,
άριστη συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς δια
ζώσης ή με τηλεδιασκέψεις, καθώς και με τους γονείς.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΙΘ




Σε διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα.
Προσφορά τετραδίου κατά του καπνίσματος
μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης
Παραλαβή αντισηπτικών (29/05/2020 & 11/06/2020)

(29/11/2019)

στους

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑ
Άδεια για πρακτική άσκηση φοιτητώ της Αγγλικής Φιλολογίας.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
κ. Παπαδόπουλο Α. (σχ. τροχονόμο), κ. Τσούπρη Α. (καθαρίστρια έως 11/11/2019),
κ. Καραγκιούλη Μ. (καθαρίστρια)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΧΕΡΝΩΝ
Τακτικοί εκκλησιασμοί. Βιωματικό μάθημα της Γ΄ Δημοτικού στον ναό.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ:
Από την πλευρά του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων:
 Πρόσληψη τραπεζοκόμου.
 Υποστήριξη ως προς την πρωινή καθαρίστρια.
 Μαθήματα ρομποτικής, σκακιού, ρητορικής, χορού κ.ά. ως απογευματινές
δραστηριότητες.
 23/09/2019: Δωρεά μεταχειρισμένου φούρνου μικροκυμάτων και ψυγείου για
την κάλυψη αναγκών του Ολοημέρου.
 13/10/2019: Πλύσιμο κουρτινών των τάξεων.
 22/10/2019: Καθαρισμός χώρων του σχολείου
 30/10/2019: Τοποθέτηση προστατευτικών στους 4 προβολείς.
 1/11//2019: Τοποθέτηση στύλων, προστατευτικών και φιλέ στο γήπεδο βόλεϊ.
 30/03/2020: Τοποθέτηση (10) προβολέων led στο προαύλιο και την ταράτσα.
 6 &7/06/2020: Βάψιμο γηπέδου βόλεϊ.
Από την πλευρά του Δημοτικού:
 Παραχώρηση αιθουσών και προαυλίου του Δημοτικού σχολείου για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
 Άμεση προώθηση ανακοινώσεων στους μαθητές.
 Επίδοση αναμνηστικών στους μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης (25/06/2020).
 Συνεδριάσεις Σχολικού Συμβουλίου (μία).
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ:
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Μαθήματα Παραδοσιακών Χορών, Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής και
Ποδοσφαίρου.
Ανακύκλωση καπακιών και χαρτιού.
12/02/2020: Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης στους μαθητές/τριες της Α΄
τάξης.
31/03/2020: Οδοντιατρικός έλεγχος στους μαθητές/τριες της Α΄ τάξης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: (υδραυλικοί,
σιδεράδες, μπογιατζήδες, εργάτες καθαριότητας κ.ά..)
Καθαρισμός προαυλίου και φυτών περιμετρικά του σχολείου (9/09/2019 &
29/05/2020).
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ)
28/09/2019: Δωρεά της εταιρείας DIGIPRINT αυτοκόλλητα μηνύματα στα
σκαλοπάτια.
Ευσταθίου-Γωνιανάκη Χ.: Δωρεά σε είδη φαρμακείου.
Πολυχρονόπουλος Γ.: Δωρεά δύο μεταχειρισμένων υπολογιστών και δύο
πληκτρολογίων (12/02/2020).
Θεμελής Α. Δωρεά δύο μεταχειρισμένων εκτυπωτών (9/12/2019).
6/02/2020: Δωρεά τίτλων βιβλίων και ενός μικρού γραφείου από τη Λέσχη Βιβλίου
& KPMG.
10/02/2020: Αντισηπτικά και σαπούνια χεριών από την εταιρεία DETTOL.
30/03/2020: Προσφορά (10) προβολέων από την Εταιρεία Ηλεκτρολογικών Εργασιών
Παπαφιλιππόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ.
5/06/2020: Προσφορά σε 5 10/λιτρα δοχεία χρώματος, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του
χρωματισμού του γηπέδου από την εταιρεία Ντρουκφάρμπεν Ελλάς ΑΕΒΕ (KRAFT
PAINTS).

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ (με τη βοήθεια της Σχ.
Επιτροπής ΠΕ του ∆. Αμαρουσίου)








Αναγόμωση πυροσβεστήρων
Συντήρηση καυστήρα
Απολύμανση (27/05/2020)
Απεντόμωση (28/05/2020)
Κοπή χόρτων και καθαρισμός του προαυλίου (29/05/2020)
Παροχή μασκών, γαντιών, αντισηπτικών (4/05/2020 & 22/05/2020)
Συντήρηση κλιματιστικών (30/05/2020)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
Προσφορά ρούχων στους πρόσφυγες μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Γονέων
(18/01/2020).
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ
2020-2021
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Προς διευκόλυνση των γονέων αναρτήθηκε στο ιστολόγιο του σχολείου
ανακοίνωση με τα έντυπα του Ατομικού ∆ελτίου Μαθητή (Α∆ΥΜ) για τους
μαθητές που θα φοιτήσουν στην Δ΄ τάξη την επόμενη σχολική χρονιά, ώστε
να τα προσκομίσουν στο σχολείο με την έναρξη των μαθημάτων στου σχ.
έτους 2020-2021.
Θα δημιουργηθεί ένα (1) τμήμα Α τάξης.
Θα δημιουργηθούν δύο τμήματα Γαλλικών για την Ε΄ τάξη (λόγω
πλειοψηφίας) και θα συνεχιστούν τα τμήματα Γαλλικών για τη ΣΤ΄ τάξη.
Θα λειτουργήσει Πρωινή Ζώνη με 14 μαθητές και Πρόγραμμα Ολοημέρου με
67 μαθητές (3 τμήματα μέχρι τις 15.00 και 2 τμήματα μέχρι τις 16.00).
Από 25/05/2020 έχουμε παραλάβει όλα τα σχολικά βιβλία.
Έχει εγκριθεί η δημιουργία παιδικής χαράς για το Νηπιαγωγείο από τη Σχ.
Επιτροπή ΠΕ Δ. Αμαρουσίου.
Θα αγοραστεί & θα τοποθετηθεί μεγάλος πίνακας μαρκαδόρου σε μία
αίθουσα.
Έχουμε αιτηθεί στο Τμήμα Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής λεωφορείο για
τη μεταφορά μαθητών που κατοικούν σε μακρινή απόσταση από το σχολείο.
Εκκρεμεί η κατασκευή της εξώπορτας από την οδό Άλσους.

Επίσης, έχουμε αιτηθεί στη Σχ. Επιτροπή ΠΕ του Δ. Αμαρουσίου:
 Εσωτερικό και εξωτερικό βάψιμο του σχολείου, καθώς
κιγκλιδωμάτων.
 Ανακαίνιση WC μαθητών.
 Αποκατάσταση φθορών δαπέδου του προαυλίου.
 Ανακαίνιση αίθουσας εκδηλώσεων.

και

των

Έχουμε αιτηθεί την ένταξή μας στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για :
 Πυροπροστασία
 Ανακαίνιση WC μαθητών
Σας ευχόμαστε «ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!»
με ασφάλεια, υγεία και ξεκούραση...

Η διευθύντρια του σχολείου

Μαρία Βαστάκη
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