
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ν ο  1 4 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Α ν θ ο ύ σ α  3 / 1 1 / 2 0 1 5  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σας καλεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 11 

Νοεμβρίου 2015 στις 20:00, στο χώρο του Γυμνασίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνέλευση θα 

επαναληφθεί την  Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 20:00. 

Στη Γενική Συνέλευση θα συζητηθούν τα εξής θέματα: 

1. Απολογισμός Δράσης της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και Οικονομικός Απολογισμός 

2. Διεκδίκηση χώρου άθλησης μαθητών και λοιπές δράσεις για την τρέχουσα σχολική χρονιά 

3. Αιτήματα συλλόγου διδασκόντων και τρόποι επίλυσής τους 

4. Άλλα θέματα που θα τεθούν από τους γονείς και κηδεμόνες 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  για το προηγούμενο χρονικό διάστημα: 

 Για την περίοδο των εορτών οργανώθηκε Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Βιβλίου. Επίσης έγινε επίσκεψη στο 

Χαμόγελο του Παιδιού με αντιπροσωπεία μαθητών όπου μοιράσθηκαν τα τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης 

ανάγκης που προσφέρθηκαν από γονείς και μαθητές. 

 Σχεδιάσαμε, εκτυπώσαμε και μοιράσαμε κρεμαστά ημερολόγια του 2015 σε όλα τα παιδιά και τους 

διδάσκοντες του σχολείου μας με αναμνηστικές φωτογραφίες των τάξεων. Το κόστος ανέλαβε η κα Ντιγκλίδη. 

 Τον Φεβρουάριο έγινε κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου μας με παράλληλη διοργάνωση 

λαχειοφόρου αγοράς όπου μοιράστηκαν πολλά δώρα. 

 Οργανώσαμε Αποκριάτικο πάρτυ καθώς και καλοκαιρινό πάρτυ για τα παιδιά, με την εποπτεία αντιπροσωπείας 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 

 Για τις εορτές του Πάσχα διαθέσαμε ένα χρηματικό ποσό σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. 

 Οργανώσαμε συνάντηση - συζήτηση με ψυχολόγο με θέμα την επικοινωνία γονέων-παιδιών η οποία είχε θετική 

ανταπόκριση και επαναλήφθηκε και άλλες φορές. 

 Παρευρεθήκαμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διεκδικήσαμε και πετύχαμε επέκταση των 

γεωγραφικών ορίων του Γυμνασίου μας. 

 Συνιδρύσαμε μαζί με άλλους φορείς του Δήμου Παλλήνης το δίκτυο κατά της σχολικής βίας. 

 Συμμετέχουμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης. 

 Μέσα στη χρονιά, ο εξοπλισμός του εργαστηρίου πληροφορικής ανανεώθηκε με νέες επίπεδες οθόνες, 

προσφορά εταιρείας, κατόπιν ενεργειών του κου Μαρκουλή. 

 Για την 28η Οκτωβρίου 2015, αντί στεφάνου διαθέσαμε το ποσό στην Κιβωτό του Κόσμου. 

 Βάψαμε τις αίθουσες διδασκαλίας δύο τάξεων, με εθελοντική προσφορά εργασίας γονέων. 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την πιο κάτω φόρμα παραλαβής της πρόσκλησης.   Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο/Η υπογεγραμμένος ________________________________________ γονέας/κηδεμόνας του/ης  

μαθητή/μαθήτριας ___________________________________________ δηλώνω ότι παρέλαβα την πρόσκληση του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Ανθούσας για την τακτική Γενική Συνέλευση που θα 

πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 20:00 μμ στο χώρο του σχολείου. 

Τηλέφωνο / E-mail επικοινωνίας :  

_________________________________________ 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 


