
Αγαπητοί γονείς 
Για αρκετούς από σας φέτος είναι η πρώτη σας επαφή με το 

Δημοτικό Σχολείο. Είναι ένας νέος χώρος για τα παιδιά σας αλλά 
και για σας του ίδιους. Εκτός από τις συζητήσεις που θα έχουμε 
στις ομαδικές συγκεντρώσεις και στις κατ’ ιδία συναντήσεις μας 
το  φυλλάδιο αυτό θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τη 
λειτουργία του σχολείου μας. 

Ο δάσκαλος του Α1 
Σαπρίκης Χρίστος 

 
Α. Τα στοιχεία του σχολείου και χρήσιμα τηλέφωνα 
 
10ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Δημητρίου 
Διεύθυνση: Εθνομαρτύρων και Τρακάδα 
  173 41 Αγ. Δημήτριος 
Τηλέφωνο: 9333385 
Φαξ: 9333385 
Διευθύντρια του σχολείου: Δράκου Γεωργία 
 
 
Γραφείο Συλλόγου γονέων: 9949468 
Βιβλιοθήκη Δήμου Αγ. Δημητρίου: 9719423 
Κοινωνική Υπηρεσία Αγ. Δημητρίου: 9754035 
Πνευματικό Κέντρο Αγ. Δημητρίου: 9711097 
Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο: 
 
 
Β. Γενικές πληροφορίες για τη λειτουργία του σχολείου. 
 
Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει  στις 11 Σεπτεμβρίου και 

λήγει στις 15 Ιουνίου του επομένου έτους. 
Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε 3 τρίμηνα. 
Α’ τρίμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου 
Β’ τρίμηνο: από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Μαρτίου 
Γ’  τρίμηνο: από 11 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου. 

Το σχολείο δεν λειτουργεί: 
1. Την 26η Οκτωβρίου (εορτή του Αγ. Δημητρίου) 
2. Την 28η Οκτωβρίου 
3. Την 17η Νοεμβρίου (γίνεται στο σχολείο η γιορτή του Πο-

λυτεχνείου και της Εθνικής Αντίστασης) 
4. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χρι-

στουγέννων) 
5. Την 30η Ιανουαρίου (Εκδηλώσεις για την εορτή των Τριών 

Ιεραρχών) 
6. Την Καθαρή Δευτέρα 
7. Την 25η  Μαρτίου 
8. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαι-

νησίμου. (Διακοπές Πάσχα) 
9. Την 1η Μαΐου. 
10. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος 
 
Ωρολόγιο πρόγραμμα. 
Τα μαθήματα καθημερινά αρχίζουν στις 8.15 το πρωί. Οι μαθη-

τές μπορούν να έρχονται στο σχολείο από τις 8.00. Κάθε ημέρα το 
πρόγραμμα των μαθημάτων για την Α’ τάξη τελειώνει στις 12.40 
το μεσημέρι. Στη διάρκεια του προγράμματος γίνονται 3 διαλείμ-
ματα. (9.45 – 10.05, 10.50 – 11. 00, 11.40 – 11.50) 
Αν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια απουσιάσει από το σχολείο ή 

χρειαστεί να φύγει πριν την ώρα λήξης των μαθημάτων θα πρέπει 
οπωσδήποτε να ενημερώνεται ο δάσκαλος τη τάξης. Σε περίπτωση 
πολυήμερης απουσίας του παιδιού  λόγω ασθένειας χρειάζεται 
χαρτί από γιατρό που το παρακολούθησε. 

 
Γ. Εκδηλώσεις του σχολείου. 
 
Στη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται στο χώρο του σχο-

λείου μια σειρά από εκδηλώσεις και γιορτές. Η συμμετοχή των 
μαθητών σ’ αυτές είναι υποχρεωτική. Τις ημέρες αυτές τα παιδιά 
πιθανόν  να φύγουν από το σχολείο γρηγορότερα από το κανονικό. 



Η ακριβής ώρα  αναχώρησης θα γίνεται έγκαιρα γνωστή στους 
γονείς των μαθητών. Οι εκδηλώσεις είναι: 

1. Την 27η Οκτωβρίου 
2. Την 24η Μαρτίου 
Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι 

Κυριακή ή Δευτέρα οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Πα-
ρασκευή.  

3. Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
4. Αποκριάτικη γιορτή 
5. Εκδηλώσεις για το τέλος της σχολικής χρονιάς 
 
Δ. Επισκέψεις των παιδιών. 
 
Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα παιδιά θα πραγματοποιή-

σουν μια σειρά από επισκέψεις σε διάφορους χώρους. (Μουσεία, 
Αρχ. Χώροι, θέατρα κλπ)  Η συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτές 
είναι υποχρεωτική (είναι μέρος των μαθημάτων). Πριν την πραγ-
ματοποίηση κάθε επίσκεψης οι γονείς θα ενημερώνονται για τον 
τόπο και τον ακριβή χρόνο της επίσκεψης. Για την πραγματοποίη-
ση των επισκέψεων θα υπάρχει και μια μικρή οικονομική επιβά-
ρυνση κάθε γονέα (έξοδα μετακίνησης, εισιτήρια). Τις ημέρες των 
επισκέψεων οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους σε ξεχωριστό 
τσαντάκι  φαγητό και ένα μπουκαλάκι νερό. 

 
 
Ε. Τα μαθήματα της Α’ τάξης 
 
1. Η Γλώσσα μου ( 9 ώρες την εβδομάδα) 
2. Τα μαθηματικά  ( 4 ώρες την εβδομάδα) 
3. Μελέτη Περιβάλλοντος  (5 ώρες την εβδομάδα) 
4. Αισθητική Αγωγή  (4 ώρες την εβδομάδα) 
5. Γυμναστική  (2 ώρες την εβδομάδα) 
6. Σχολική Ζωή (1 ώρα την εβδομάδα) 
 

Στ. Βαθμολογία των μαθητών 
 
Στο τέλος κάθε τριμήνου δίνεται η βαθμολογία των μαθητών. 

Για τη Α’ & Β’ τάξη ΔΕΝ δίνεται βαθμολογία. 
Η βαθμολογία στις επόμενες τάξεις είναι με γράμματα αριθμούς 

και χαρακτηρισμούς Α (άριστα) , Β (πολύ καλά), Γ (καλά), Δ (μέ-
τρια). 

 
 
Ζ. Σεισμός 
 
Σε περίπτωση σεισμού σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης 

έκτακτων αναγκών του σχολείου τα παιδιά θα συγκεντρώνονται 
στην αυλή του σχολείου (στο μικρό θεατράκι). 

 
Η. Εγγραφές - μετεγγραφές 
 
Οι μαθητές γράφονται στην επομένη τάξη χωρίς να χρειαστεί 

κανένα δικαιολογητικό. Αν κάποιος μαθητής αλλάξει σχολείο τότε 
θα πρέπει  απ’ τους γονείς του να ενημερωθεί η διεύθυνση του 
σχολείου για να πάρουν το αποδεικτικό που χρειάζεται για την εγ-
γραφή του μαθητή στο νέο σχολείο.  

 
 
Θ. Ενημέρωση γονέων. 
 
Η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των μαθητών καθώς 

και για άλλα θέματα γίνεται είτε σε συγκεντρώσεις είτε ατομικά. 
Οι ημέρες και οι ώρες αυτών των συναντήσεων θα γνωστοποιού-
νται έγκαιρα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο εργαζόμενος 
γονέας δικαιούται άδειας απουσίας από τη δουλειά του για να ενη-
μερωθεί για την πρόοδο του παιδιού του. Για την δικαιολόγηση 
της άδειας  δίνεται βεβαίωση από τη διεύθυνση του σχολείου.  


