
Μαρούσι, Μάιος 2017 

Επιστολή προς τους γονείς των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α’ τάξη, για το σχολ. έτος 2017-18 
 

Αγαπητοί γονείς, 

Η παρούσα επιστολή περιλαμβάνει ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου 

μας με βάση το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει κατά την ημερομηνία της σύνταξής της. 

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που ισχύει για την Α΄ τάξη διαρθρώνεται ως εξής: 

 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Κατανομή ωρών ανά 

διδακτικό 

αντικείμενο 

Ώρες διδασκαλίας 

08.00 – 

08.10 
10΄ Υποδοχή μαθητών 

Γλώσσα 9 

08.10 – 

09:40 
90΄ 

1η διδακτική 

περίοδος 

Μαθηματικά 5 

09:40 – 

10:00 
20΄ Διάλειμμα 

Μελέτη 

Περιβάλλοντος 

4 

10:00 – 

11:30 
90΄ 

2η διδακτική 

περίοδος 

Αισθητική Αγωγή 4 

11:30– 

11:45 
15΄ Διάλειμμα 

Μουσική: 1,  

Εικαστικά: 2, Θεατρική 

Αγωγή: 1 

 

11:45 – 

12:25 
40΄ 5η διδακτική ώρα 

Φυσική Αγωγή 3 

12:25 – 

12:35 
10΄ Διάλειμμα 

Αγγλικά 1 

12.35– 

13:15 
40΄ 

6η διδακτική ώρα 

(Λήξη υποχρεωτικού 

προγράμματος) 

Ευέλικτη Ζώνη 3 

13:15– 

13:20 
5΄ 

Μετάβαση μαθητών 

Ολοήμερου στην 

αίθουσα σίτισης 

Τεχν. Πληρ. & 

Επικοινωνιών 

1 

13:20 -

14:00 
40΄ 

1
η
 ώρα Ολοήμερου 

Προγράμματος 

Σίτιση 

ΣΥΝΟΛΟ 30 

14:00 – 

14:15 
15΄ Διάλειμμα   

14:15 – 

15:00 
45΄ 

2
η
 ώρα  Ολοήμερου 

Προγράμματος  

Μελέτη-

Προετοιμασία 

  

15:00 – 

15.15 
15΄ Διάλειμμα   

15.15 – 

16:00 
45΄ 

3
η
 ώρα  Ολοήμερου 

Προγράμματος 

Επιλογή διδακτικού 

αντικειμένου (ΤΠΕ, 

Αθλητισμός, Αγγλικά, 

Εικαστικά, Μουσική, 

Θεατρική Αγωγή, 

Πολιτιστικοί Όμιλοι 

Δραστηριοτήτων)(Λή

ξη ολοήμερου 

προγράμματος) 

  



Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας, 

εφόσον αυτοί υπάρχουν. Κατά το τρέχον έτος το σχολείο δε στελεχώθηκε από εκπαιδευτικούς των σχετικων 

ειδικοτήτων και το μάθημα διδάσκεται από τους δασκάλους των τάξεων. 

Η διδασκαλία των Αγγλικών γίνεται με τρόπο ευχάριστο, κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών και 

με τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η εκπαίδευσή τους στα Ελληνικά. Μέσα από παιχνίδια, τραγούδια, 

παραμύθια και κατασκευές οι μικροί μαθητές επιδιώκεται να αποκτήσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη του 

σχολικού γραμματισμού στην Αγγλική, που ξεκινά στη Γ΄ Δημοτικού. Το μάθημα γίνεται χωρίς σχολικό 

εγχειρίδιο (βιβλίο) και ολοκληρώνεται με  εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποκλειστικά μέσα στην τάξη. 

Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης αναπτύσσονται δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

αγωγής υγείας ή διαθεματικά σχέδια εργασίας κατά την κρίση των εκπαιδευτικών. 

Στο σχολείο μας κατά το τρέχον έτος λειτουργούσε Τμήμα Ένταξης για την εκπαιδευτική στήριξη 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Για τον λόγο αυτό, πέραν των 

εσωτερικών διευθετήσεων στις οποίες το σχολείο προβαίνει (εφημερία, σχέδια δράσης, άρση 

επικινδυνοτήτων στον σχολικό χώρο κλπ.), απαιτείται και η δική σας συνέργεια κυρίως ως προς την έγκαιρη 

και ασφαλή προσέλευση & αποχώρηση των μαθητών. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών το πρωί δε 

διαταράσσει τη λειτουργία του προγράμματος. Με την ολοκλήρωση της πρωινής προσευχής η πόρτα του 

σχολείου κλειδώνεται για την ασφάλεια των μαθητών. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων η παραλαβή 

των μαθητών γίνεται για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης από την πόρτα επί της Αυτ. Ηρακλείου, ενώ για 

τους μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων από την πόρτα επί της Σπετσών. Η είσοδος γονέων στην αυλή 

κατά την ώρα αυτή δυσχεραίνει την επιτήρηση των μαθητών. Αν χρειάζεται να εισέλθετε στο σχολείο, 

περιμένετε να ολοκληρωθεί η αποχώρηση των μαθητών. Παρακαλούμε ο χώρος μπροστά από τις εισόδους 

να είναι ελεύθερος από σταθμευμένα οχήματα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής 

έξοδος των μαθητών. 

Η ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς γίνεται σε καθορισμένες ημέρες και ώρες κάθε 

μήνα καθώς και όποτε υπάρχει ανάγκη τόσο από την πλευρά του σχολείου όσο και της οικογένειας, κατόπιν 

σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας. Στην Α΄ τάξη δε χορηγείται Έλεγχος Προόδου, αλλά γίνεται  

προφορική ενημέρωση των γονέων, με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες 

παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή. 

Για την έκδοση και χορήγηση διοικητικών εγγράφων (πιστοποιητικά μαθητών, βεβαιώσεις κ.λπ.) 

μπορείτε να τα αιτήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@9dim-amarous.att.sch.gr)  ή φαξ 

(2106140681) ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Διευθύντρια του σχολείου (2106140681), ώστε να 

εκδίδονται άμεσα και να σας χορηγούνται χωρίς καθυστέρηση. 

Οι ανάγκες σε υλικό γραφής (τετράδια, μολύβια κ.λπ.) θα σας γνωστοποιηθούν από τους 

δασκάλους της τάξης μετά την έναρξη των μαθημάτων, γι’ αυτό μη βιαστείτε να προμηθευτείτε σχετικό 

υλικό. 

Για τα νέα και τις δραστηριότητες του σχολείου μας μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από το 

σχολικό μας ιστολόγιο στη διεύθυνση: http://blogs.sch.gr/9dimamarous  

 

 

 

Με την προσδοκία ειλικρινούς και αποτελεσματικής επικοινωνίας & συνεργασίας 

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων του 9
ου

 Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου 

 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

Μαρία Βαστάκη 

 

 

 

 

http://blogs.sch.gr/9dimamarous

