ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι ένα όργανο θεσμοθετημένο, που δεν
έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί με την εθελοντική συμμετοχή των
γονέων.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε η ετήσια συνδρομή για το σχολικό έτος
2017 – 2018 να οριστεί στα πέντε (5) ευρώ ανά οικογένεια, ανεξάρτητα από τον
αριθμό των μαθητών που μπορεί να έχει στο σχολείο. Οι συνδρομές αλλά και
τυχόν έσοδα από δράσεις είναι ανταποδοτικές και επιστρέφουν στα παιδιά μας
μέσα από τις εκδηλώσεις τις δράσεις και τις προσφορές του Συλλόγου.
Από τον Νοέμβριο του 2017 έως σήμερα, ως Δ.Σ. του Συλλόγου σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση του Σχολείου αναλάβαμε πρωτοβουλία και προβήκαμε στις κάτωθι
δράσεις:
 Πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης με προσφορά δώρων στους
μαθητές.
 Συμμετοχή στην οργάνωση και πραγματοποίηση των μαθητικών πάρτι με
παρουσία του Δ.Σ.
 Τοποθέτηση συσκευών απολύμανσης χεριών σε όλες τις αίθουσες
διδασκαλίας.
 Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων στα υαλοστάσια δύο αιθουσών
διδασκαλίας.
 Συμμετοχή στη διαδικασία νομιμοποίησης του κτιρίου του σχολείου.
 Οργάνωση και πραγματοποίηση άσκησης ετοιμότητας μεγάλης κλίμακας για
την αντιμετώπιση και διαχείριση σεισμικού κινδύνου.
 Πραγματοποίηση καλοκαιρινού αποχαιρετιστήριου πάρτι.
 Συμμετοχή στην επισκευή των οροφών στα μπαλκόνια του κτιρίου.
 Δημιουργία νέου σύγχρονου συγκροτήματος τουαλετών και πλήρη
αναμόρφωση του υφιστάμενου.
Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση της υγιεινής, της ασφάλειας και της
αξιοπρεπούς διαβίωσης των παιδιών μας στον χώρο του Σχολείου.
Συγχρόνως, είμαστε παρόντες σε κάθε πρόβλημα που αφορά στα παιδιά μας και
προσπαθούμε για την επίλυσή του με διαρκή επικοινωνία με τη Διεύθυνση και
το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου.

Ο Σύλλογος Γονέων πρέπει να υποστηρίζεται από τους ίδιους τους γονείς γιατί η
προσπάθεια αυτή δεν είναι ατομική αλλά συλλογική. Για να μπορούν να τον
δέχονται ως ισότιμο ομιλητή, πρέπει να έχει δυναμική και πολυπληθή
παρουσία, ώστε να γίνεται σεβαστός και υπολογίσιμος.
Ο Σύλλογός μας δεν αποκλείει κανέναν και υποστηρίζει τη συμμετοχή όλων των
γονέων και κηδεμόνων του Σχολείου στις εκδηλώσεις του, είτε είναι μέλη είτε
όχι.
Για να εγγραφείτε στον Σύλλογο, μπορείτε να συμπληρώσετε την Αίτηση
Εγγραφής την Παρασκευή 2-2-2018, ημερομηνία επίδοσης της βαθμολογίας του
Α΄ τετραμήνου στον χώρο του σχολείου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

