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ΠΡΟΣ: Γονείς-Κηδεμόνες 8ου Δημοτικού

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

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Γονέων
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:
1. 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.
2. 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)
3. 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!
4. 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!
5. 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!
6. 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!
7. 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.
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8. Την 14, 15 και 19 Δεκεμβρίου 2013 οργανώσαμε και λειτουργήσαμε ένα
Χριστουγεννιάτικο παζάρι μεταχειρισμένων ειδών με επιτυχία. Φωτογραφίες
υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας!
9. 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.
10. 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 αυτών ήταν η δέσμευσή
του Δήμου μας για την εκτέλεση του έργου (πολύ σημαντικού για την ασφάλεια
των παιδιών μας) εντός του διμήνου Φεβ-Μαρ.
11. 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.
12. 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 08:00-16:00. Στόχος-σκοπός μας η
συνεχής βελτίωση των συνθηκών υγιεινής του σχολείου μας.
13. 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!
14. 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.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά σας και την στήριξή σας.
Για το Δ.Σ.
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