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6ο ∆. ΣΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                     Μαρούσι, 30-06-2021 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

 
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

 

Η φετινή χρονιά 2020-2021 ήταν πολύ δύσκολη για όλους μας. Ολοκληρώθηκε όμως 

με ασφάλεια και υγεία. 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. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους η ενημέρωση και η 

επικοινωνία με τους γονείς ήταν έγκαιρη. 

 

Με  την έναρξη της σχολικής χρονιάς: 

 

 Είχε τοποθετηθεί σχολικός τροχονόμος και καθαρίστριες.  

 Το σχολείο στελεχώθηκε από δασκάλους και ειδικότητες. 

 Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτούργησε  πλήρως αρχικά με 3 τμήματα έως τις 

15.00 και 2 μέχρι τις 16,00 από τις 11/09/2020, που στη συνέχεια 

δημιουργήθηκαν 3, καθώς και η Πρωινή Υποδοχή. 

 Λειτούργησε το Τμήμα Ένταξης. 

 Υποστηρίχθηκαν  μαθητές από εκπαιδευτικούς  Παράλληλης Στήριξης. 

 Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία της Περιφέρειας 

Αττικής από τις 15/9/2020. 

 

Ανατρέχοντας στον περσινό απολογισμό (2019-2020) 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:  

 

 Τοποθέτηση θερμοκάμερας και σειρήνας από την Πολιτική Προστασία 

(11/10/2020) 

 Εμπλουτισμός της παιδικής χαράς του συστεγαζόμενου 19
ου

 Νηπιαγωγείου με 

παιχνίδια.  

 Συντήρηση καυστήρα 28/10/2020. 

 Ενίσχυση πορτών με λουκέτα για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

 Τοποθέτηση άγκιστρων ασφαλείας στις πόρτες των τάξεων, για να μην 

κλείνουν (4/4/2021). 

 Μηνιαία έξοδα σε γραφική ύλη και είδη καθαρισμού. 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι: 

 

 Κατασκευή εξώπορτας από την οδό Άλσους. 

 Κατασκευή εξώπορτας στο WC αγοριών του ισογείου. 
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Λόγω της πολύμηνης αναστολής λειτουργίας του σχολείου πολλές δράσεις 

ακυρώθηκαν ή ανεστάλησαν. Η σχολική κοινότητα όμως προσπάθησε για το 

καλύτερο. Έτσι πραγματοποιήθηκαν: 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ: 

 

 Σύνταξη «Μνημονίου φυσικών καταστροφών και σεισμού» (7/10/2020). 

Άσκηση σεισμού:7/10/2020. 

 Εθνική Εορτή 28ης Οκτωβρίου 1940.  

 Σχολικός κήπος (Α΄& Δ΄ τάξη). 

 Γιορτή 17ης Νοέμβρη «Ένα παιδί αφηγείται…» (Δ΄ τάξη). 

 Γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Διανομή άρτων σε όλους τους μαθητές. 

 Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στους/στις μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης, 

παρουσία των γονέων τους και με τη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών του 

σχολείου (23-6-2021). 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 

4/6/2021: Παρακολούθηση live streaming θεατρική παράσταση με τίτλο: «Της 

φωτιάς και του αέρα», από τη θεατρική ομάδα «Αερόπλοιο»  για Α΄- Δ΄ τάξη. 

8/6/2021: Διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο»  στ 

ους μαθητές και τις μαθήτριες της  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης από ειδικά καταρτισμένους  

αστυνομικούς  της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Αίθουσα 

Εκδηλώσεων.   

9/6/2021 & 22-6-2021: Αθλητικές δραστηριότητες στο κτήμα Μιμηκόπουλου (Ε΄ & 

ΣΤ΄ τάξη). 

14/6/2021: Λύραυλος: Εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα για Β1΄, Β2΄ & Δ τάξη. 

14/6/2021: Λύραυλος: Εκπαιδευτικό μουσικό πρόγραμμα για Ε1΄, Ε2΄ & ΣΤ΄ τάξη. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ: 

 

 Προγράμματα Ευέλικτης Ζώνης (Αγωγής Υγείας (Γ΄ τάξη), Περιβαλλοντικά, 

Πολιτιστικά (Α΄ τάξη)).  

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διατροφής (διανομή γάλακτος, φρούτων και 

λαχανικών από 15/9/2020). 

 Πρόγραμμα: "Κυκλοφοριακής Αγωγής" 

 Συμμετοχή στη δράση του Ειδικού Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας για την 
Τυφλοκώφωση  με τη δημιουργία πλεκτών κομματιών 20Χ20 (19/4/2021-15/5/2021) 

 Συμμετοχή στον διαγωνισμό ζωγραφικής του οργανισμού «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» με τίτλο: «Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε…» (Β΄& Δ΄ τάξη), (1-4-
2021). 
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 Συμμετοχή στον 15ο Διαγωνισμό "Παιχνίδι στα Μαθηματικά" της ΕΜΕ για 

τους μαθητές/τριες της ΣΤ΄  τάξης στις 28/05/2021. 

 Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού του Δήμου Αμαρουσίου από την έναρξη 

του σχολικού έτους. 

 Ανακύκλωση μπαταριών. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΙΘ 

 

 Σε διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα. 

 Τοποθέτηση Ψυχολόγου (7-12-2020) και Κοινωνικής Λειτουργού (8-1-2021). 

 Προσφορά  4 tablets (23/3/2021). 

 Προσφορά τετραδίου κατά του καπνίσματος (8/6/2021) στους μαθητές/τριες 

της ΣΤ΄ τάξης 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑ 

 

Άδεια για πρακτική άσκηση φοιτητών της  ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 

  

κ. Παπαδόπουλο Α. (σχ. τροχονόμο), κ.  Μπόγδανου Α., Μωραΐτη Α. & Σκεντέρη Χ.  

(καθαριστές).   

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ  ΛΑΧΕΡΝΩΝ 

 

. Βιωματικό μάθημα των μαθητών /τριών της ΣΤ΄ τάξης στον ναό από τον πατέρα 

Διονύσιο (9/6/2021). 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ: 

 

Ανασυγκρότηση του Δ.Σ.  του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων (23/9/2021). 

 

Από την πλευρά του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων: 

 Προσφορά σε βασιλόπιτες (25/1/2021). 

 Ανακαίνιση της αίθουσας εκδηλώσεων (Παπαφιλιππόπουλος Ι. & ΣΙΑ ΕΕ). 

 Οργάνωση αναμνηστικής φωτογράφισης των μαθητών/τριών (10 & 

11/6/2021). 

 

Από την πλευρά του Δημοτικού: 

 Άμεση προώθηση ανακοινώσεων στους μαθητές. 

 Άδεια εισόδου σε φωτογράφο, τηρουμένων των μέτρων προστασίας από τον 

COVID 19,  για την αναμνηστική φωτογράφιση των μαθητών/τριών. 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: (υδραυλικοί, 

σιδεράδες, μπογιατζήδες, εργάτες καθαριότητας κ.ά..) 

Καθαρισμός προαυλίου  και φυτών περιμετρικά του σχολείου (9/09/2020 & 

10/2/2021). 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ) 

 

Ευσταθίου-Γωνιανάκη Χ.: Δωρεά σε είδη φαρμακείου. 

Αντισηπτικά και σαπούνια χεριών από την εταιρεία DETTOL. 

Παπαφιλιππόπουλος Ι. & ΣΙΑ ΕΕ για χορηγία υλικών και εργασιών αναβάθμισης 

φωτισμού στην Αίθουσα Εκδηλώσεων. 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ (με τη βοήθεια της Σχ. 

Επιτροπής ΠΕ του ∆. Αμαρουσίου) 

 

 Αναγόμωση πυροσβεστήρων  
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 Συντήρηση καυστήρα  

 Απολύμανση 

 Απεντόμωση  

 Κοπή χόρτων και καθαρισμός του προαυλίου (8/92020 & 10/2/2021) 

 Παροχή μασκών, γαντιών, αντισηπτικών  

 Συντήρηση κλιματιστικών  

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 

 

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και διατροφής για τον οργανισμό «Το 

Χαμόγελο του παιδιού» (24-31/5/2021). 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 

2021-2022 

 

 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 Α΄ Γυμνασίου την επόμενη 

σχολική χρονιά, ώστε να τα προσκομίσουν στο σχολείο με την έναρξη των 

μαθημάτων στου σχ. έτους 2021-2022. 

  α δημιουργηθεί   ένα  (1) τμήμα  Α   τάξης με 21 μαθητές/ τριες.  

  α δημιουργηθεί ένα τμήμα Γερμανικών για την Ε΄ τάξη (λόγω πλειοψηφίας)  

και θα συνεχιστούν τα  δύο τμήματα  Γαλλικών για τη ΣΤ΄ τάξη. 

  α λειτουργήσει Πρωινή Ζώνη με 9 μαθητές και Πρόγραμμα Ολοημέρου με 

61 μαθητές (έχουν προταθεί 3 τμήματα μέχρι τις 15.00 και 3 τμήματα μέχρι 

τις 16.00). 

 Από 8/6/2021 έχουμε παραλάβει όλα τα σχολικά βιβλία. 

  α 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. 

 

Επίσης, έχουμε αιτηθεί στη Σχ. Επιτροπή ΠΕ του Δ. Αμαρουσίου: 

 Εσωτερικό και εξωτερικό βάψιμο του σχολείου, καθώς και των 

κιγκλιδωμάτων. 

 Ανακαίνιση WC μαθητών. 

 Αποκατάσταση φθορών δαπέδου του προαυλίου. 

 Τοποθέτηση σχολικού φύλακα. 

 

Έχουμε αιτηθεί την ένταξή μας στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για : 

 Πυροπροστασία 

 Ανακαίνιση WC μαθητών  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Περισσότερες ημέρες συνεργασίας των ψυχολόγων και των κοινωνικών 

λειτουργών με το σχολείο. 
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Σας ευχόμαστε «ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!» 

με ασφάλεια, υγεία και ξενοιασιά... 

 

 

Η διευθύντρια του σχολείου  

 

Μαρία Βαστάκη  
 

 

 


