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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-15
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
Πανελλήνια Ηµέρα Αθλητισµού
Πανελλήνια Ηµέρα Παχυσαρκίας
Παρουσίαση από αθλητές του Handball
Παρουσίαση µε θέµα: «Σωστή ∆ιατροφή» και διανοµή φρούτων
Προσκοπικά Παιχνίδια
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Γιορτή Χριστουγέννων
ΒΑΑΖΑR Χριστουγέννων
Εθνικές Γιορτές
Γιορτή 17ης Νοέµβρη
Τηλεδιασκέψη για την ασφάλεια στο διαδίκτυο (Ε΄& ΣΤ΄ τάξη)
Παρουσίαση θεατρικής παράστασης «Άµλετ»
Παρουσίαση µουσικών οργάνων και του συγκροτήµατος «Χρώσεις»
Παρουσίαση µουσικών δρώµενων «Ήλιος και Θάλασσα» και «Ο Μικρός
Πρίγκιπας µας συστήνεται…»
3ο Φεστιβάλ Ελληνικών, Λαϊκών, Παραδοσιακών Χορών
Προβολή αποσπασµάτων εκλεκτών ταινιών
Παρουσίαση έργων των µαθητών σε συνεργασία µε τον καθηγητή των
Εικαστικών
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ( µε τη συµµετοχή όλων των τάξεων)
Θεατρική παράσταση «SHREK» (µε τη συµµετοχή όλου του σχολείου)
Αθλητικό κέντρο «ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ» (µε τη συµµετοχή όλου του σχολείου)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ευέλικτης Ζώνης (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά)
«ΕΥΖΗΝ»
«Βιβλία σε ρόδες» (ΣΤ2΄ & Β3΄)
«Πάµε Σινεµά;» (ΣΤ ΄τάξη)
Πρόγραµµα εθελοντισµού «Let’s do it World” (∆΄ τάξη)
Ασκήσεις σεισµού
ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ
«Η Έκτη αναλαµβάνει ∆ράση…» µε σκοπό α) την καθαριότητα στο προαύλιο, β)
την τήρηση των κανόνων υγιεινής στις τουαλέτες, γ) την αποφυγή σπατάλης του
νερού στις βρύσες, δ) τον σεβασµό στους κανόνες του διαλείµµατος, ε) να λύνονται
οι διαφορές µεταξύ των µαθητών του Σχολείου µας χωρίς τσακωµούς και χρήση βίας
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αλλά µε τη συζήτηση και τον διάλογο, παροτρύνοντάς τους να παίζουν µαζί,
οµαδικά…
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 9ο & 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο ∆ηµοτικό (Εκπ/κό Πρόγραµµα)
Επισκέψεις των µαθητών των Νηπιαγωγείων τα Χριστούγεννα και το Πάσχα
Ξενάγηση των µαθητών των Νηπιαγωγείων στον χώρο του ∆ηµοτικού
Παρακολούθηση µαθήµατος στο ∆ηµοτικό
Συµµετοχή της ΣΤ΄ τάξης στις δραστηριότητες της 5ης Ιουνίου 2015
(Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος)
Παραχώρηση αιθουσών για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Επίσκεψη των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης (γνωριµία µε τον χώρο, παρακολούθηση
µαθήµατος, συζήτηση µε τον Γυµνασιάρχη)
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ∆/ΝΣΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΠΑΙΘ
Κινητό εργαστήριο Η/Υ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
κ. Ευσταθίου Κ., κ. Ζάνι Ντασαµίρ, κ. Γεωργακά Σ., κ. Άντζελα και κ. Τάσο
Γιαννακάκη, κ. Κορέλλα Σ. και κ. Σπηλιοπούλου Μ.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
BAAZAR Χριστουγέννων
Βάψιµο Γυµναστηρίου
2η Έκθεση Βιβλίου
Σεµινάριο Α΄ Βοηθειών
Παραχώρηση αίθουσας για εκδηλώσεις
Άµεση διαβίβαση ανακοινώσεων στους µαθητές
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
∆ωρεάν παραχώρηση λεωφορείων για µετακίνηση µαθητών
Οδοντιατρικός και Οφθαλµολογικός έλεγχος
Εµβολιασµοί
Συµµετοχή στην έκθεση Ανακύκλωσης
Παρουσίαση παράστασης Μαριονετών
∆ηµιουργία τµήµατος εκµάθησης Η/Υ για ενηλίκους στο πλαίσιο «∆ια Βίου
Μάθηση»
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ (µε τη βοήθεια του ∆. Αµαρουσίου)
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Τακτοποίηση καλωδίων
Τοποθέτηση προβολέων LED
Αναγόµωση πυροσβεστήρων
∆άπεδο για αίθουσα βιβλιοθήκης
Βάψιµο τοίχων
Αντικατάσταση σωληνώσεων όµβριων υδάτων
Απόφραξη αποχέτευσης όµβριων υδάτων
∆ΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Υποκ/µα Παραδείσου Αµαρουσίου) (δύο εκτυπωτές)
EUROBANK (τραπέζια και ερµάρια)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
«ΦΛΟΓΑ» οικονοµική ενίσχυση και προσφορά αποκριάτικων στολών
«ΠΝΟΗ» οικονοµική ενίσχυση
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» συγκέντρωση τροφίµων
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ» (συγκέντρωση
καπακιών για την αγορά αναπηρικού αµαξιδίου)
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ∆. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» συγκέντρωση
τροφίµων
Οικογένειες που έχουν ανάγκη µέσω της Εκκλησίας (Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων)
(προσφορά ρούχων και δοχείων φαγητού)

Α∆ΡΟΜΕΡΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-16
Τα βιβλία όλων των τάξεων της νέας χρονικής χρονιάς 2015-16 είναι ήδη στο
σχολείο µας.
Προς διευκόλυνση των γονέων έχουν δοθεί τα έντυπα του Ατοµικού ∆ελτίου
Μαθητή (Α∆ΥΜ) στους µαθητές που πρέπει να τα προσκοµίσουν στο σχολείο
την επόµενη σχολική χρονιά.
Θα δηµιουργηθούν δύο τµήµατα Α΄ τάξης.
∆ηµιουργία Αίθουσας Βιβλιοθήκης.
Αντικατάσταση υαλότουβλων µε καινούρια (µέσα στο καλοκαίρι).
Θα δοθούν για χρήση οι τουαλέτες του Β΄ κτηρίου (στον 2ο όροφο) .
Αντικατάσταση Η/Υ του εργαστηρίου ΤΠΕ µε καινούριους, ενώ οι παλιοί θα
διανεµηθούν στις αίθουσες.
Επισκευή σωµάτων καλοριφέρ.
Επισκευή σκαλοπατιών σκηνής στην αίθουσα εκδηλώσεων.
Επισκευή κλιµατιστικών.
Αντικατάσταση ερµαρίου φυσικού αερίου.
Επισκευή κιγκλιδωµάτων προαυλίου.
Επισκευή πορτών αιθουσών.
Επισκευή αλουµινίων.
Μελέτη µόνωσης ταρατσών των κτηρίων.
Η διευθύντρια του σχολείου
Μαρία Βαστάκη
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