
            9η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2022 

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για τον εορτασμό της  9ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού 
Αθλητισμού 2022 και με  στόχο να αναδειχθεί η θεμελιώδης σημασία της σωματικής άσκησης και 
του αθλητισμού για την υγεία,  σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 3-10-2022 οι μαθητές και οι 
μαθήτριες του σχολείου μας  θα πάρουν μέρος σε  αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις  καθ ́ 
όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσέλθουν στο σχολείο την κανονική, σύμφωνα με το ωρολόγιο 
πρόγραμμα,  ώρα,  φορώντας κατάλληλα για άθληση ρούχα και υποδήματα. Οι αθλητικές  
δραστηριότητες με σύνθημα «ΑΘΛΗΣΗ κάθε μέρα, ΥΓΕΙΑ μια ΖΩΗ» έχουν οργανωθεί  από 
τους καθηγητές της Φυσικής Αγωγής και θα διεξαχθούν εντός και εκτός του σχολικού χώρου ως 
εξής:

Α   ́  Τάξη:    Οι μαθητές και οι μαθήτριες μετά την πρωινή συγκέντρωση και προσευχή  θα 
παραμείνουν στο σχολείο, στον αύλειο χώρο του οποίου θα υλοποιήσουν τις προγραμματισμένες  
αθλητικές δραστηριότητες υπό την εποπτεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

Β   ́  Τάξη:    Οι μαθητές και οι μαθήτριες μετά την πρωινή συγκέντρωση και προσευχή θα μεταβούν 
στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας  προκειμένου να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Γ   ́  Τάξη:     Οι μαθητές και οι μαθήτριες μετά την πρωινή συγκέντρωση και προσευχή  θα μεταβούν 
στο γήπεδο μπάσκετ  στην Πειραϊκή-Πατραϊκή προκειμένου να συμμετάσχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες.

Η μετάβαση των μαθητών/τριών στους αθλητικούς χώρους εκτός σχολείου θα γίνει πεζή με τη
συνοδεία, βεβαίως, των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

Οι αθλητικές δράσεις για όλες τις τάξεις  θα περατωθούν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

                                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                                Όλγα   Παπαναγνώστου
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