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ΚΟΙΝ : 
1. Δ/ΝΣΗ 2ουΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 
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                                                                         ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ    

 

ΘΔΜΑ:    ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΩ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ & 
ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ; 
 
Αγαπεηνί γνλείο, 
 
 
Γηαηί απηόο είλαη ν κνλαδηθόο ρώξνο πνπ έρνπκε εκείο νη γνλείο γηα λα ζπδεηάκε ηα 
ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ εθπαηδεπηηθή καο θνηλόηεηα. 
 
Γηαηί κε ηε ζπλεξγαζία θαη ην δηάινγν ζα βξνύκε απαληήζεηο θαη ιύζεηο πνπ ζα θάλνπλ 
θαιύηεξε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ παηδηώλ καο ζην ζρνιείν.  
 
Γηαηί κε ηελ αιιειεγγύε θαη ηε ζπζπείξσζε ζα απνηξέςνπκε λα δηαιπζεί ν 
νηθνγελεηαθόο θαη θνηλσληθόο ηζηόο, ν νπνίνο έρεη δηαξξαγεί από ηα απμαλόκελα 
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα.  
 
Γηαηί ην «ηίπνηα δελ κπνξεί λα γίλεη» είλαη έλαο βνιηθόο κύζνο, πνπ δελ πξέπεη λα 
κάζνπκε ζηα παηδηά καο.  
 
Γηαηί ην ήξεκν, θηιηθό θιίκα θαη ην δεκηνπξγηθό πεξηβάιινλ είλαη βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο 
γηα ηελ κόξθσζε ησλ παηδηώλ καο. 
 
ΔΙΜΑΙ ΓΟΝΙΟ.ΔΙΜΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΑ.  ΣΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΩ; 
 
Να εγγξαθείο κέινο ζην Σύιινγν Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο.  
 
Να γλσζηνπνηήζεηο/επηθαηξνπνηήζεηο ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζνπ, ώζηε λα ιακβάλεηο 
ελεκέξσζε γηα όζα ζπκβαίλνπλ. 
 
Να ιακβάλεηο κέξνο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία αλάδεημεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
θάζε δπν ρξόληα. Εθθξάζνπ,  είηε ζέηνληαο ππνςεθηόηεηα, είηε εθιέγνληαο απηνύο  πνπ 
ζεο λα ζε εθπξνζσπνύλ. 
 
Να  παξεπξίζθεζαη ζηηο ηαθηηθέο Γεληθέο Σπλειεύζεηο ηνπ Σπιιόγνπ. Να ελεκεξώλεζαη, 
λα ζπδεηάο, λα ζρνιηάδεηο, λα δηαθσλείο, λα βξίζθεηο ιύζεηο θαη λα πξνηείλεηο ηδέεο. 



 
Να ζπκκεηέρεηο ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηνπ Σπιιόγνπ. Αληαπνθξίζνπ ζην θάιεζκα θαη 
δηέζεζε ιίγε ώξα από ηνλ ρξόλν ζνπ είηε γηα λα βνεζήζεηο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζηελ 
νξγάλσζε κηαο εθδήισζεο, είηε ζηε δηεμαγσγή ηεο.  
 
Να είζαη ζπλεπήο ζηηο νηθνλνκηθέο ζνπ ππνρξεώζεηο απέλαληη ζην Σύιινγν. Ο 
Σύιινγόο καο είλαη κε θεξδνζθνπηθό ζσκαηείν θαη ιεηηνπξγεί κε δηαθάλεηα. Τα έμνδά 
ηνπ πξνθύπηνπλ από δξαζηεξηόηεηεο πνπ νξγαλώλεη ή αγνξέο πνπ πξνβαίλεη θαη 
αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ην ζρνιείν. Τα έζνδά ηνπ πξνθύπηνπλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από 
ηηο εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ.  
 
ΝΑ ΘΤΜΑΑΙ: 
 

 

    ΟΣΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΓΔΝ ΣΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΑΜΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΔΙ ΜΑ ΑΛΛΑ 

ΣΟΝ ΓΑΝΔΙΣΗΚΑΜΔ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΑ  

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                         ΜΔ ΔΚΣΙΜΗΗ  
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