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ΘΕΜΑ:   Συμμετοχή δημοτικών σχολείων σε πρόγραμμα κολύμβησης 
 

 Με την έναρξη λειτουργίας του κολυμβητηρίου στην πόλη του Κιλκίς 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ SPORTS CENTER)  και τη θετική διάθεση απ’ αυτό να φιλοξενήσει το 

μάθημα της κολύμβησης σχολείων στα πλαίσια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, 

παρακαλούνται τα δημοτικά σχολεία να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους με 

ηλεκτρονικό μήνυμα στο Σχολικό Σύμβουλο της Φ.Α. (adanis@sch.gr). 

Διευκρινίζονται τα εξής: 

 Η διδασκαλία της κολύμβησης προβλέπεται από το Α.Π.Σ. να ενταχθεί στο μάθημα της 

Φ.Α. όταν υπάρχουν οι συνθήκες. 

 Σκοπός της κολύμβησης στο μάθημα της Φ.Α. είναι κατά βάση η εξοικείωση και 

απόκτηση (απ’ όλους τους μαθητές) της ζωτικής δεξιότητας της κολύμβησης προς 

αποφυγή του πνιγμού στο νερό. Κατ’ επέκταση, το πρόγραμμα στοχεύει και στην 

εκμάθηση των διαφόρων τεχνικών της κολύμβησης. 

 Προκειμένου να συμμετάσχει ένα τμήμα μαθητών στο πρόγραμμα κολύμβησης (6-8 

εβδομάδων) απαιτείται για το συγκεκριμένο τμήμα να τροποποιηθεί το ωρολόγιο 

πρόγραμμα μαθημάτων, μεταφέροντας τις 2 ώρες της Φ.Α. σε συνεχόμενο δίωρο, σε 

προσαρμογή με το πρόγραμμα του κολυμβητηρίου. Για την τροποποίηση απαιτείται η 

συναίνεση του οικείου σχολικού συμβούλου της Α/θμιας εκπ/σης. 

 Το Τμήμα θα συνοδεύεται από τον/ την  εκπ/κό Φ.Α. του σχολείου, ο οποίος θα έχει 

την κύρια ευθύνη τήρησης των μέτρων ασφάλειας και συμμετοχής των μαθητών στο 

μάθημα της κολύμβησης. 

Δημοτικά Σχολεία του Δήμου 

Κιλκίς 
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 Το αναλυτικό πρόγραμμα της σειράς μαθημάτων κολύμβησης θα καταρτίζεται από 

τους εκπαιδευτές του κολυμβητηρίου και θα εποπτεύεται από το σχολικό σύμβουλο της 

Φ.Α. 

 Κάθε σχολείο, σε συνάρτηση με τα ενδιαφερόμενα σχολεία, θα συμμετέχει με ένα 

τμήμα μαθητών  την κάθε περίοδο (φθινόπωρο, άνοιξη). 

 Για τη μεταφορά των μαθητών θα υποβληθεί σχετικό αίτημα στο Δήμο του Κιλκίς, (σε 

αδυναμία μεταφοράς των μαθητών με λεωφορείο του Δήμου θα πρέπει να επιβαρυνθεί 

τη μεταφορά ο σύλλογος γονέων του σχολείου). 

 Για το κόστος εισόδου στο κολυμβητήριο και για άλλες λεπτομέρειες λειτουργίας του 

κολυμβητηρίου μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του κολυμβητηρίου στα 

τηλέφωνα: 23410 70313, 6932234029, 6944351456. 

 Για τη συμμετοχή κάθε μαθητή στο πρόγραμμα της κολύμβησης απαιτείται υπεύθυνη 

δήλωση γονέα, ότι ενημερώθηκε για το σκοπό, τη διάρκεια, τον τρόπο υλοποίησης, τα 

μέτρα ασφάλειας, το κόστος του προγράμματος και συμφωνεί για τη συμμετοχή του 

παιδιού του σ’ αυτό. 

 Στην υλοποίηση των μαθημάτων θα ισχύσει η αναλογία 10 μαθητών ανά εκπαιδευτή 

(υπολογίζεται και ο εκπαιδευτικός του σχολείου) και θα παρευρίσκεται απαραιτήτως 

ναυαγοσώστης. Η απουσία των μαθητών από το σχολείο (μετακίνηση + μάθημα 

κολύμβησης) θα είναι όση η διάρκεια του δίωρου στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

μαθημάτων του σχολείου. 

 Θα δοθεί προτεραιότητα στα σχολεία της πόλης του Κιλκίς. Η επιλογή σε κάθε περίοδο 

θα γίνεται ανάλογα με τις δυνατότητες προσαρμογής της τροποποίησης του ωρολογίου 

προγράμματος και του προγράμματος του κολυμβητηρίου.  

 

     Να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί Φ.Α., οι οποίοι πρέπει πρωτίστως να συμφωνούν 

και να εισηγηθούν στο Διευθυντή και το Σύλλογο διδασκόντων τη συμμετοχή του σχολείου 

στο πρόγραμμα της κολύμβησης.  
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