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ΠΡΟΣ: Γονείς-Κηδεμόνες
8ου Δημοτικού

Αρ. Πρωτ. 55/2014
Ηλιούπολη, 30 Σεπ 2014

ΘΕΜΑ: Απολογισμός Ενεργειών Συλλόγου από 28 Νοε 2012 έως και 30 Σεπ 2014

ΠΡΟΣ: Γονείς-Κηδεμόνες 8ου Δημοτικού

Αρ. Πρωτ. 07/2012
Ηλιούπολη, 12 Δεκ 2012

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Γονέων
1.

Το Δ.Σ του συλλόγου στο πλαίσιο της αμφίδρομης ενημέρωσης με τους γονείς–
μέλη του και με σκοπό την έγκαιρη γνώση τους επί όλων των ενεργειών του και
δραστηριοτήτων του, θα σας πληροφορεί σε τακτά χρονικά διαστήματα.

2.

Από την ημέρα σύστασης του Δ.Σ την Τετάρτη 28 Νοε 2012 έλαβαν χώρα τα
εξής:
α.
Την Πέμπτη 29 Νοε τεχνικά κλιμάκια του Δήμου ξεκίνησαν εργασίες
αλλαγής της κυκλοφοριακής κατάστασης έξω από το σχολείο μας με
σκοπό τη μείωση κατά δύο τρίτα του δεσμευμένου ως πεζόδρομου
οδοστρώματος .Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Διευθύνσεων των
σχολείων και των συλλόγων. Στάλθηκε άμεσα επιστολή προς τον Δήμο με
κοινοποίηση προς όλους τους γονείς. Οι δύο πρόεδροι των συλλόγων
συναντήθηκαν με τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζηδάκη και του εξήγησαν τις
ενστάσεις τους επί των σχεδίων κατασκευής. Οι παρεμβάσεις μας έγιναν
δεκτές, άλλαξαν τα σχέδια και ο χώρος μπροστά από το σχολείο θα
παραμείνει κλειστός για κυκλοφορία οχημάτων, θα διαμορφωθεί σαν
κανονικός πεζόδρομος και θα πλακοστρωθεί.
β.
Επιδιώχθηκε από το Δ.Σ κοινή συνάντηση-σύσκεψη με το Δ.Σ του
συλλόγου του 17ου Δημοτικού και με τους δύο Διευθυντές για ανταλλαγή
απόψεων και προσπάθεια εύρεσης λύσεων σε προβλήματα που είναι
κοινά και για τα δύο συστεγαζόμενα σχολεία μας. Υπήρξε άμεση και
θετική ανταπόκριση από όλες τις πλευρές. Τη Δευτέρα 3 Δεκ 2012
πραγματοποιήθηκε η κοινή συνάντησή μας και συζητήθηκαν τα θέματα
ασφάλειας των παιδιών, το κτηριακό πρόβλημα, το θέμα των τουαλετών,
η πεζοδρόμηση του χώρου μπροστά από το σχολείο ,οι ανεπαρκείς
καθαριότητες. Επειδή ο άμεσα υπεύθυνος για όλα αυτά τα θέματα είναι ο
Δήμος Ηλιούπολης και οι λύσεις αρχικά που πρέπει να δοθούν , είναι από
αυτόν, αποφασίσθηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση
των Διευθυντών και των προέδρων των συλλόγων μας με τον κ. Δήμαρχο
Ηλιούπολης και να του τεθούν όλα τα παραπάνω θέματα.

<<QR code της σελίδας μας… αν το σκανάρει κανείς με το κινητό του ανοίγει αυτόματα την ιστοσελίδα μας>>

1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 8 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Μεσσηνίας και Κεφαλληνίας, ΤΚ 16342, Ηλιούπολη, Αθήνα - Τηλ.:2109919557
http://8dim-ilioup.att.sch.gr – e-mail:silogoneon.8dim.ilioupolis@gmail.com

γ.

δ.
ε.

στ.

Τις επόμενες ημέρες ο Σύλλογος σε συνεργασία με τον κ. Διευθυντή του
8ου Δημοτικού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη τεχνική υπηρεσία
του Δήμου έφερε τους ηλεκτρολόγους και τον υδραυλικό και επισκεύασαν
πολλές βλάβες αρμοδιότητάς τους.
Στολίσθηκε το Χριστουγεννιάτικο δένδρο του σχολείου σε συνεργασία με
το σύλλογο του 17ου Δημοτικού.
Τη Δευτέρα 10 Δεκ 2012 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των Διευθυντών
και των προέδρων των συλλόγων μας με τον κ. Δήμαρχο Ηλιούπολης. Στα
θέματα ασφάλειας των παιδιών και συντήρησης εγκαταστάσεων
(αντιολισθητικός τάπητας στα προαύλια, καλύμματα μπασκετών,
ανακατασκευή παλαιών W.C, κατασκευή νέων θέσεων W.C, επισκευές
περίφραξης), ο κ. Δήμαρχος δεσμεύτηκε για την υλοποίησή τους διότι
υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις. Εντός των επόμενων ημερών θα έρθει η
τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τη καταγραφή όλων των προβλημάτων
και την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης. Στο θέμα του επιπλέον
προσωπικού καθαρισμού υπάρχουν τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα
που εμποδίζουν κάποια εξέλιξη. Οι γονείς που επιθυμούν περισσότερες
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του Δ.Σ.
Το Δ.Σ παρέχει αυτές τις ημέρες υλική βοήθεια στο διδακτικό προσωπικό
του σχολείου μας ,που έχει αναλάβει την διοργάνωση της γιορτής των
Χριστουγέννων.

ΠΡΟΣ: Γονείς-Κηδεμόνες 8ου Δημοτικού

Αρ. Πρωτ. 09/2012
Ηλιούπολη, 21 Δεκ 2012

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Γονέων
ΣΧΕΤ: Το από 12 Δεκ 2012 Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους Γονείς

1.

Από την 12 Δεκ 2012 έως και την 21 Δεκ 2012 έλαβαν χώρα τα εξής:
α.

Την Τρίτη 18 Δεκ 2012 πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των
Διευθυντών των σχολείων, των προέδρων των συλλόγων γονέων και των
δύο καθαριστριών με θέμα τα προβλήματα της καθαριότητας του
σχολικού κτηρίου και την εύρεση βέλτιστης λύσης. Αποφασίσθηκε η
αλλαγή του τρόπου και του είδους καθαρισμού με συγκεκριμένο
προγραμματισμό ενεργειών ανά ημέρα που θα εκδοθεί από τις
Διευθύνσεις προς το προσωπικό καθαρισμού και η ενίσχυσή τους σε υλικά
καθαρισμού(που δεν χορηγούνται από την υπηρεσία) με τη βοήθεια των
συλλόγων. Σε περίπτωση που δεν σημειωθεί πρόοδος στις καθαριότητες,
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β.

γ.

δ

το Δ.Σ του συλλόγου μας θα προτείνει εναλλακτικές λύσεις στην έκτακτη
Γενική Συνέλευση των γονέων που θα συγκληθεί εντός του Ιανουαρίου
2013 για να ληφθεί απόφαση.
Τη Τετάρτη 19 Δεκ 2012 επισκέφθηκε το σχολικό μας συγκρότημα ο
Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και κατέγραψε όλα τις
κτηριακές βλάβες. Θα κατασκευασθούν τέσσερις νέες τουαλέτες στον
πρώτο όροφο και θα γίνει μερική ανακατασκευή των τουαλετών στο
ισόγειο. Θα κατασκευασθεί πόρτα- έξοδος κινδύνου προς το κάτω
προαύλιο για τη μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών σε περίπτωση
εκκένωσης .
Τη Πέμπτη 20 Δεκ 2013 επισκευάσθηκαν τα κομμένα κάγκελα της
περίφραξης του σχολείου μας από το σιδηρουργό του Δήμου.
Συγκολλήθηκε το μεταλλικό πλέγμα ανάμεσα στα δύο λυόμενα κτήρια και
ανυψώθηκε αρκετά ψηλά καλώδιο ηλεκτρικού για να μη δημιουργεί
κίνδυνο. Μοιράσθηκαν τα ημερολόγια του συλλόγου μας στα παιδιά μας.
Την ίδια ημέρα ο Πρόεδρος του συλλόγου συναντήθηκε με τον κ.
Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζηδάκη και το Διευθυντή της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου κ. Λαλά για να υπενθυμίσει και πάλι τα προβλήματα
του σχολείου και για να λάβει και πάλι τις διαβεβαιώσεις εκ μέρους του
Δήμου για την υλοποίηση των έργων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Η
Γραμματέας
Γρίλλια Ειρήνη

ΠΡΟΣ: Γονείς-Κηδεμόνες 8ου Δημοτικού

Ο
Πρόεδρος
Ντέτσικας Κωνσταντίνος

Αρ. Πρωτ. 27/2013
Ηλιούπολη, 26 Μαρτίου 2013

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Γονέων
ΣΧΕΤ: Το από 21 Δεκ 2012 Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους Γονείς

1.

Από την 21 Δεκ 2012 έως και την 22 Μαρ 2013 έλαβαν χώρα τα εξής:
α.
Συμμετοχή του Συλλόγου μας, στις 21 Δεκ 2012 ,στη Χριστουγεννιάτικη
γιορτή του σχολείου μας με βοήθεια στη σκηνική παρουσία της
παράστασης, με την εμφάνιση του Αι-Βασίλη και το μοίρασμα δώρων του
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β.

γ.

δ.

ε.

στ.

ζ.

η.

θ.

Συλλόγου μας σε κάθε παιδάκι. Επίσης μοιράσθηκε σε κάθε μαθητή ένα
σχολικό ημερολόγιο 2013.
Την Tετάρτη 23 Ιαν 2013 και ώρα 18.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
σχολείου έγινε συγκέντρωση γνωριμίας γονέων με το νέο ΔΣ του
Συλλόγου και κόπηκε και η βασιλόπιτα μας παρουσία γονέων και
Διεύθυνσης του σχολείου μας. Ο τυχερός γονέας που πέτυχε το φλουρί
κέρδισε ένα ενημερωτικό βιβλίο για το μουσείο της Ακρόπολης καθώς και
εισιτήριο για να το επισκεφθεί μαζί με το παιδί του (προσφορά του
Συλλόγου). Επίσης προσφέρθηκαν βασιλόπιτες σε κάθε τάξη και το
παιδάκι που κέρδιζε το φλουρί έπαιρνε δώρο ένα δελτίο εισόδου σε
παιδότοπο ή σε αίθουσα παιδικού bowling. Η πίτα που έκοψε ο σύλλογος
διδασκόντων του σχολείου μας ήταν προσφορά του Συλλόγου μας.
Στο πλαίσιο της έγκαιρης -άμεσης επικοινωνίας μεταξύ Δ.Σ και γονέων
σχετικά με τις δραστηριότητες-ενέργειες του συλλόγου μας σχεδιάσαμε
την αποστολή ενημερωτικών SMS στα κινητά τηλεφωνά σας (αριθμό που
εσείς μας υποδείξατε κατόπιν σχετικής άδειας σας).
Τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18.00 ,στην αίθουσα
εκδηλώσεων του σχολείου μας, οργανώθηκε ομιλία με θέμα: Εκφοβισμός
- βία στην παιδική και εφηβική ηλικία: Κατανόηση του φαινομένου, αίτια
και τρόποι αντιμετώπισης σε συνεργασία με ψυχολόγο του Δήμου
Ηλιούπολης.
Επισκευάσθηκε και βάφτηκε ο ιστός της σημαίας του σχολείου μας και
αναρτήθηκε καινούργια σημαία με μέριμνα του Συλλόγου μας ,σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου μας (κάποιος-κάποιοι την είχαν
αφαιρέσει κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων!!!).
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του συλλόγου μας σχεδιάσαμε την
εφαρμογή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης για το επόμενο
τρίμηνο (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος) με μαθήματα φωτογραφίας,
ζωγραφικής, φιλαναγνωσίας, γνωριμίας με τα ξεχασμένα παιδικά
παιγνίδια της αυλής, σκάκι. Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν από 15 Μαρτίου
με συμμετοχή πάνω από το 50% της δύναμης των μαθητών!
Τη Δευτέρα 4 Μαρ 2013 και ώρα 19.00 ,στην αίθουσα εκδηλώσεων του
σχολείου μας, οργανώθηκε ομιλία με θέμα: <<Γονείς και παιδιά ,από την
εξάρτηση στην αυτονομία>> σε συνεργασία με ψυχολόγο του κέντρου
πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών του Δήμου Ηλιούπολης.
Την Τετάρτη 6 Μαρ 2013 συμμετείχαμε μέσω των τεσσάρων
αντιπροσώπων μας στη διαδικασία εκλογής νέου ΔΣ της Ένωσης Γονέων
Ηλιούπολης αφού είχαμε εκφράσει τις απόψεις -θέσεις μας και
αντιρρήσεις μας, στην από 24 Φεβ 2013 εκλογοαπολογιστική συνέλευση,
ως προς την εκλογική διαδικασία (κατάρτιση ενός και μοναδικού
ψηφοδελτίου και όχι συνδυασμών).
Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε το παιδικό αποκριάτικο
πάρτι του σχολείου μας με τεράστια επιτυχία ,τόσο στο θέμα της
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2.

προσέλευσης γονέων-παιδιών, όσο και στο θέμα της οργάνωσης εκ
μέρους του Συλλόγου (δραστηριότητες απασχόλησης παιδιών, θέαμα με
τρελομάγο, μουσική, φαγητό)!
ι.
Στάλθηκαν στο Δήμο Ηλιούπολης, δύο κοινές επιστολές σε συνεργασία με
το σύλλογο γονέων του 17ου Δημοτικού. Αφορούν την αίτησή μας για
επιπλέον προσωπικό καθαρισμού και για την κατασκευή νέων τουαλετών
που θα γίνουν σύμφωνα με δέσμευση του Δήμου Ηλιούπολης εντός του
μηνός Μαΐου.
κ.
Ο Σύλλογός μας συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση της κοινής σχολικής
γιορτής για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 τόσο στη σκηνική
όσο και στην ενδυματολογική παρουσία καθώς επίσης και στην έγχρωμη
εκτύπωση των προγραμμάτων της εκδήλωσης. Σε άψογη συνεργασία
μάλιστα με το ΔΣ του συλλόγου γονέων του 17ου Δημοτικού
ενοικιάσθηκαν από κοινού παραδοσιακές στολές για να φορέσουν τα
παιδιά μας.
λ.
Κατόπιν εισήγησης μας, η δημιουργία νέας, σύγχρονης ιστοσελίδας του
σχολείου μας είναι γεγονός. Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας βοηθά
ενεργά και δυναμικά τη Διεύθυνση του σχολείου μας στη κατασκευή της
νέας, ενημερωτικής ιστοσελίδας του: http://8dim-ilioup.att.sch.gr. Υπάρχει
παράρτημα και για το Σύλλογό μας!
μ.
Συμμετείχαμε στο Σχολικό Συμβούλιο του σχολείου μας, που συγκλήθηκε
ύστερα από προτροπή του Συλλόγου μας και γνωριστήκαμε, συζητήσαμε
και ανταλλάξαμε απόψεις με το Σύλλογο Διδασκόντων για τα τρέχοντα
προβλήματα του σχολείου, μέσα σε θετικό κλίμα και άριστο πνεύμα
συνεργασίας.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και σας ευχαριστούμε για τη
συμπαράσταση και τη συμμετοχή σας.

ΠΡΟΣ: Γονείς-Κηδεμόνες 8ου Δημοτικού

Αρ. Πρωτ.32/2013
Ηλιούπολη, 27 Μαΐου 2013

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Γονέων
Αγαπητοί γονείς,
σας ενημερώνουμε ότι οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης του σχολείου
μας για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 8 Ιουνίου.
Επίσης σας πληροφορούμε ότι κατά τη διάρκεια της εορτής του Πάσχα, ύστερα από
ενέργειές μας, βάφτηκαν οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι του ισογείου του σχολείου
μας και ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής των νέων χώρων WC του 1ου ορόφου.
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Ακόμα, τη Δευτέρα 20 Μαΐου, ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του
σχολείου μας, προσκάλεσε μέλη του Δ.Σ της ΕΛΕΤΑΕΝ ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών (Ε΄ και
ΣΤ’ τάξεις) για την Αιολική Ενέργεια και τις λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα του Ανέμου που εορτάζεται σε όλον τον πλανήτη στις 15 Ιουνίου
2013. Κατά την επίσκεψη αυτή παρουσιάστηκε και ο διαγωνισμός παιδικής
ζωγραφικής για τους μικρούς της φίλους με θέμα την Αιολική Ενέργεια και τις
Ανεμογεννήτριες. Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό
παιδικής ζωγραφικής, η προθεσμία του οποίου λήγει τη Δευτέρα 3 Ιουνίου.
Η ιστοσελίδα του σχολείου μας σας περιμένει να την επισκεφτείτε (περιέχει
εκπαιδευτικό υλικό για τα παιδιά μας και ενημερώσεις για τους γονείς και το σχολείο
μας). http://8dim-ilioup.att.sch.gr
Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και τη συμμετοχή σας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Η
Γραμματέας
Γρίλλια Ειρήνη

ΠΡΟΣ: Γονείς-Κηδεμόνες 8ου Δημοτικού

Ο
Πρόεδρος
Ντέτσικας Κωνσταντίνος

Αρ. Πρωτ. /2013
Ηλιούπολη, 23 Οκτ 2013

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Γονέων
1.

Από την 20 Ioυν 2013 έως και την 23 Οκτ 2013 έλαβαν χώρα τα εξής:
α.
Υποβλήθηκε αίτηση προς τον Δήμο Ηλιούπολης για διάθεση σχολικού
τροχονόμου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας έξω από το σχολείο μας με
σκοπό την ασφαλέστερη προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών μας (η
επιστολή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας).
β.
Υπήρξαν συνεχείς παραστάσεις εντός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου
από το Δ.Σ του συλλόγου μας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
Ηλιούπολης για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των νέων
χώρων υγιεινής wc και του αντιολισθητικού τάπητα στο άνω προαύλιο.
Αποτέλεσμα αυτών ήταν η ολοκλήρωση των έργων (πολύ σημαντικών για
το σχολείο μας) στις 18 Σεπτεμβρίου. Φωτογραφίες πριν και μετά την
ολοκλήρωση των έργων υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας!

<<QR code της σελίδας μας… αν το σκανάρει κανείς με το κινητό του ανοίγει αυτόματα την ιστοσελίδα μας>>
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γ.

δ.

ε.

στ.

ζ.
η.
θ

Την Κυριακή, 29η Σεπτεμβρίου 2013, από 10:00-14:00 οργανώσαμε με
εθελοντές γονείς και εκτελέσαμε, γενικό καθαρισμό στις τάξεις των
παιδιών μας με σκοπό την βοήθεια προς το υπάρχον προσωπικό
καθαριότητας στο δύσκολό έργο του για την όσο δυνατόν καλύτερη
διαβίωση των παιδιών μας εντός του σχολικού κτηρίου. Φωτογραφίες
υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας!
Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 ύστερα από παρέμβαση μας προς την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, τεχνικό κλιμάκιό της ήρθε στο
σχολείο μας και επισκεύασε τα κενά και τις ελλείψεις στο πλέγμα
ασφαλείας στα πρανή του άνω προαυλίου. Φωτογραφίες υπάρχουν στην
ιστοσελίδα μας!
Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013 σε συνεργασία με το Δ.Σ του συλλόγου
γονέων του 17ου συστεγαζόμενου σχολείου επισκευάσαμε και βάψαμε τις
δύο κολόνες και ταμπλό του γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) καθώς
επίσης βάψαμε τις φθαρμένες διαγραμμίσεις στο χώρο της συγκέντρωσης
των σχολείων μας.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του συλλόγου μας σχεδιάσαμε την
εφαρμογή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης για τη νέα σχολική
χρονιά με μαθήματα φωτογραφίας, ζωγραφικής, σκάκι και παραδοσιακών
χωρών.
Οι μεγάλες κουρτίνες της αυλαίας του θεάτρου με μέριμνα μας
καθαρίστηκαν και σιδερώθηκαν για τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.
Τοποθετήσαμε πινακίδες με χαρούμενα σχέδια, στους χώρους υγιεινής,
που υπενθυμίζουν στα παιδιά μας τους κανόνες καθαριότητας!
Μοιράσαμε στους γονείς έντυπο (δυστυχώς ένα περιορισμένο αριθμό) για
να ενημερωθούν για τον κανόνα των εσωρούχων. Όλο το υλικό περιέχεται
στην ιστοσελίδα www.kanonastonesorouxon.org Ο κανόνας των
Εσωρούχων αποτελεί μέρος της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε» του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας κατά
των παιδιών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερο σχετικά με τα μέτρα
πρόληψης και προστασίας μέσω της ιστοσελίδας: www.coe.int/oneinfive.

ΠΡΟΣ: Γονείς-Κηδεμόνες 8ου Δημοτικού

Αρ. Πρωτ. 50 /2014
Ηλιούπολη, 3 Φεβ 2014

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Γονέων
1.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την
24η Οκτωβρίου 2013 έως και την 3η Φεβρουαρίου 2014 οι ενέργειες του
συλλόγου μας σε διάφορα θέματα ήταν οι εξής:

<<QR code της σελίδας μας… αν το σκανάρει κανείς με το κινητό του ανοίγει αυτόματα την ιστοσελίδα μας>>
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α.

β.

γ.

δ.

ε.

στ.

ζ.

η.

θ.

ι.

Αγοράσθηκε από κοινού από τους δύο συλλόγους γονέων (8 ου και 17ου)και
προσφέρθηκε στους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων μας ένα
ψυγείο για κάλυψη αναγκών τους καθώς και σαν επιπλέον βοήθεια για
κάλυψη αναγκών σίτισης του ολοήμερου σχολείου μας.
Σε συνεργασία με το κέντρο ειδικών παρεμβάσεων «Χάρισμα»
οργανώσαμε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 στις 17:00, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του σχολείου μας, ομιλία-συζήτηση, για γονείς και
εκπαιδευτικούς, με θέμα τη δυσλεξία και τη διάσπαση ελλειμματικής
προσοχής – υπερκινητικότητα. Η προσέλευση των γονέων ήταν μικρή.
Φωτογραφίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας!
(http://8dim-ilioup.att.sch.gr)
Βάφτηκαν, με μέριμνα του συλλόγου μας, το Σαββατοκύριακο 16-17
Νοεμβρίου 2013, όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του 1ου ορόφου του
σχολείου μας. Φωτογραφίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας!
Βάφτηκαν, με μέριμνα του συλλόγου μας, το Σαββατοκύριακο 30
Νοεμβρίου 2013, όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του υπογείου του σχολείου
μας. Φωτογραφίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας!
Εντός του μήνα Δεκεμβρίου 2013 έγιναν όλες οι διαδικασίες έκδοσης
(φωτογράφιση, σχεδιασμός και εκτύπωση) του σχολικού ημερολογίου μας
για το 2014, το οποίο και διανεμήθηκε στα παιδιά μας στις 17 Ιανουαρίου
2014. Φωτογραφίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας!
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του συλλόγου μας σχεδιάσαμε την
εφαρμογή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης για τη νέα σχολική
χρονιά με μαθήματα φωτογραφίας, ζωγραφικής, σκάκι και παραδοσιακών
χωρών. Οι δραστηριότητες αυτές ξεκίνησαν το Σάββατο 30 Νοεμβρίου
2013 και τερματίστηκαν, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013,
λόγω της εξαιρετικά μειωμένης συμμετοχής μαθητών!
Την 11η Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η σύγκληση της ετήσιας
γενικής συνέλευσης μας με ελάχιστη προσέλευση μελών, μη επίτευξη
απαρτίας και επανάληψή της την επόμενη εβδομάδα 18 Δεκ 2013. Η
συμμετοχή και στην επαναληπτική συνέλευση, ελάχιστη.
Την 14, 15 και 19 Δεκεμβρίου 2013 οργανώσαμε και λειτουργήσαμε ένα
Χριστουγεννιάτικο παζάρι μεταχειρισμένων ειδών με επιτυχία.
Φωτογραφίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας!
Ο σύλλογός μας βοήθησε στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου
μας, την 21 Δεκεμβρίου 2013 με την παροχή σκηνικών-κοστουμιών,
βοήθεια προετοιμασίας και την βιντεοσκόπηση της. Διανεμήθηκε το DVD
της παράστασης σε όλα τα παιδάκια της πρώτης τάξης (Α1 και Α2) που
συμμετείχαν σε αυτή.
Υπήρξαν συνεχείς παραστάσεις εντός των μηνών Δεκεμβρίου και
Ιανουαρίου από το Δ.Σ. του συλλόγου μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου Ηλιούπολης για την κατασκευή μιας απαραίτητης εξόδου
κινδύνου σε αίθουσα του κάτω προαυλίου του σχολείου μας. Αποτέλεσμα

<<QR code της σελίδας μας… αν το σκανάρει κανείς με το κινητό του ανοίγει αυτόματα την ιστοσελίδα μας>>
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κ.

λ.

μ.

ν.

αυτών ήταν η δέσμευσή του Δήμου μας για την εκτέλεση του έργου (πολύ
σημαντικού για την ασφάλεια των παιδιών μας) εντός του διμήνου ΦεβΜαρ.
Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2013 τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας
έφεραν και μοίρασαν στις τάξεις των παιδιών μας βασιλόπιτες που
έψησαν με μεράκι στα σπίτια τους. Ένα εισιτήριο κινηματογράφου και ένα
παιδικό βιβλίο προσφέρθηκε από εμάς σε κάθε παιδάκι που πέτυχε το
φλουρί.
Ύστερα από ενέργειές μας που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη
σχολική χρονιά τοποθετήθηκε, από την αρχή του χρόνου του 2014, με
εξάμηνη σύμβαση και μια τρίτη καθαρίστρια με πρωινό ωράριο 08:0016:00. Στόχος-σκοπός μας η συνεχής βελτίωση των συνθηκών υγιεινής του
σχολείου μας.
Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014, με τη βοήθεια εθελοντών γονέων,
αντικαταστήσαμε και τοποθετήσαμε δύο καινούριους μαυροπίνακες σε
τάξεις του σχολείου μας. Φωτογραφίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας!
Εξασφαλίσαμε μετά από συνεχείς επαφές και διαβουλεύσεις με
υπηρεσίες του Δήμου μας, τη διάθεση δύο ειδικών προστατευτικών
στρωμάτων (καλύμματα) για τις μπασκέτες του σχολείου μας με σκοπό
την εξάλειψη των ατυχημάτων των παιδιών μας από χτυπήματα σε αυτές.
Θα τοποθετηθούν εντός του μήνα.

ΠΡΟΣ: Γονείς-Κηδεμόνες 8ου Δημοτικού

Αρ. Πρωτ. 56 /2014
Ηλιούπολη, 8 Οκτ 2014

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Γονέων
1.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 5 Φεβ
2014 έως και 30 Σεπ 2014 οι ενέργειες του συλλόγου μας σε διάφορα θέματα
ήταν οι εξής:
α.
Το Σάββατο 22 Φεβ 2014 διοργανώσαμε το αποκριάτικο πάρτι για τα
παιδιά μας με απόλυτη επιτυχία προσέλευσης γονέων και παιδιών.
Φωτογραφίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας!
β.
Από 22 Φεβ 2014 έως και 21 Μαρ 2014 διοργανώσαμε λαχειοφόρο για την
ενίσχυση του Συλλόγου μας με πάρα πολλά δώρα.
γ.
Επισκευάσθηκε και βάφτηκε ,με μέριμνα του συλλόγου μας και με τη
βοήθεια εθελοντή γονέα, το Σάββατο 15 Μαρ 2014, ο πίνακας της Δ1
τάξης του σχολείου μας.

<<QR code της σελίδας μας… αν το σκανάρει κανείς με το κινητό του ανοίγει αυτόματα την ιστοσελίδα μας>>
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δ.

ε.

στ.

ζ.
η.

θ.

ι.

κ.

λ.

μ.

Βάφτηκαν, με μέριμνα του συλλόγου μας, το Σαββατοκύριακο 15-16 Μαρ
2014,τα παρασκήνια του θεάτρου του σχολείου μας. Φωτογραφίες
υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας!
Μέσα στον Απρίλιο ο Σύλλογος μας, στην προσπάθειά του να βοηθήσει σε αυτή την δύσκολη για όλους μας οικονομική περίοδο - τους γονείς και
τις οικογένειες τους, οργάνωσε ένα πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών και
αγαθών με τη χρήση της “Εκπτωτικής Κάρτας Γονέων”, σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 15ου Δημοτικού Ηλιούπολης, την
οποία εξέδωσε και διένειμε σε όλους εσάς του γονείς. Συνεργάζονται
καταστήματα, εταιρείες και ελεύθεροι επαγγελματίες του Δήμου μας.
Το Σάββατο 26 Απρ 2014 ύστερα από παρεμβάσεις μας προς τον Δήμο
Ηλιούπολης, κατασκευάστηκε μία πόρτα-έξοδος κινδύνου σε αίθουσα του
κάτω προαυλίου για την ασφάλεια των παιδιών μας.
Τον Μάιο ξεκίνησαν οι εργασίες βαφής της περίφραξης του σχολείου μας
με πρωτοβουλία μας στην ανεύρεση χρωμάτων και τεχνίτη.
Την Παρασκευή 9 Μαίου 2014 σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Ερασιτεχνικής Αστρονομίας διοργανώσαμε στο προαύλιο του σχολείου
μας μια εκπληκτική αστροβραδιά. Παρατηρήσαμε με τηλεσκόπια την
Σελήνη ,το Δία και τον Άρη. Παράλληλα έγινε διάλεξη για το ηλιακό μας
σύστημα.
Την Πέμπτη 12 Ιουνίου ,το βράδυ, αποχαιρετήσαμε με μία γιορτή
αποφοίτησης (γεμάτη συγκίνηση) τα παιδιά μας που τελείωσαν την ΣΤ΄
τάξη. Αναλάβαμε και εκδώσαμε ένα λεύκωμα αναμνήσεων σχολικής ζωής
για κάθε παιδί καθώς επίσης τυπώσαμε σε μπλουζάκια τα ονόματά τους.
Ο χρόνος κύλησε με χορό, τραγούδι και κατανάλωση πλούσιων
εδεσμάτων που με πολύ μεράκι ετοίμασαν όλοι οι γονείς, τους οποίους
και ευχαριστούμε πολύ.
Την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς 15-20 Σεπ 2014 ο
Σύλλογός μας επισκεύασε (οξυγονοκόλληση) το φρεάτιο στο χώρο της
προσευχής. Επίσης επισκευάσαμε την μεγαφωνική εγκατάσταση του
σχολείου μας( αγορά καινούριου μικροφώνου και εγκατάσταση ενός
επιπλέον μεγαφώνου). Αντικαταστήσαμε την καμένη λάμπα του προβολέα
της εισόδου του σχολείου και συνεχίσαμε την βαφή των κάγκελων των
εσωτερικών χώρων .
Με έγγραφό μας προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στις 24 Σεπ 2014
ζητάμε να μας δοθεί η έγκριση για να τοποθετήσουμε παγκάκια στο
προαύλιο του σχολείου για την εξυπηρέτηση των παιδιών μας στα
διαλλείματα.
Την Κυριακή 28 Σεπ 2014 σε συνεργασία με το θέατρο σκιών του Σ. Βυνιού
παρουσιάσαμε παράσταση του Καραγκιόζη για τα παιδιά μας. Mετά την
λήξη της παράστασης μοιράστηκε στα παιδιά γλυκό.
Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και των δύο σχολείων μας και με μια
ομάδα νέων καλλιτεχνών ξεκινήσαμε πιλοτικά τη δράση «Ομορφαίνουμε

<<QR code της σελίδας μας… αν το σκανάρει κανείς με το κινητό του ανοίγει αυτόματα την ιστοσελίδα μας>>
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ν.

ξ.

ο.

2.

τους χώρους του σχολείου μας» ζωγραφίζοντας για αρχή ένα κομμάτι
τοίχου του επάνω προαυλίου.
Ύστερα από παρέμβαση μας και της Διεύθυνσης του σχολείου μας προς
τον Δήμο θα γίνει έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και θα
αρχίσει η σταδιακή αντικατάσταση των φθαρμένων λαμπτήρων των
αιθουσών αρχής γενομένης από τις αίθουσες της πρώτης τάξης (σε
συνάρτηση πάντα με την διατιθέμενη οικονομική παροχή).
Επίσης από τα μέσα του Οκτωβρίου θα θέσουμε σε εφαρμογή το
πρόγραμμα «Βάφουμε-φρεσκάρουμε τις τάξεις των παιδιών μας». Όσοι
γονείς επιθυμούν να ενταχθούν στα συνεργεία βαφής της τάξης του
παιδιού τους , να έρθουν σε επαφή με τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας.
Κατορθώσαμε ύστερα από παραστάσεις μας προς την σχολική επιτροπή
του Δήμου, να μας διατεθεί και τρίτη καθαρίστρια για την
αποτελεσματικότερη καθαριότητα του σχολείου μας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μέσα στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα
διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου μας. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα για την σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης μέσα από την οποία θα ορίσουμε την ημέρα των εκλογών. Αν
πραγματικά πιστεύετε ότι ο Σύλλογός μας αξίζει να συνεχίσει την δυναμική
και ανοδική του πορεία (ανεξαρτήτως προσώπων στο ΔΣ), τότε κρίνεται
απαραίτητο και παρακαλούμε θερμά για την απρόσκοπτη συμμετοχή σας
τόσο στη Συνέλευση όσο και την ημέρα των εκλογών.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά σας και την στήριξή σας.
Για το Δ.Σ.
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος

Ντέτσικας Κωνσταντίνος
Ροδόλφου-Λούγαρη Αντωνία
Γρίλλια Ειρήνη
Σπανάκη Κυριακή
Γρίλλιας Παναγιώτης
Ροντρίγκεζ-Ρουιζ Μύριαμ

<<QR code της σελίδας μας… αν το σκανάρει κανείς με το κινητό του ανοίγει αυτόματα την ιστοσελίδα μας>>
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