
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  

ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

Καλωσόρισμα και ενημέρωση σχετικα με το Συλλογο, το καταστατικό του (το οποίο θα ειναι 

αναρτημένο στο site του σχολειου στην ενοτητα "Συλλογος Γονεων"), το ΑΦΜ του, τα 

ατομα του Δ.Σ και τις μηνιαίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. Τα πρακτικά καθε συνεδρίασης θα 

αναρτώνται επίσης στο site του σχολείου. 

Θέματα: 

1. Ενημέρωση γονέων απο τους δασκάλους με συγκεκριμένο ραντεβού που θα κλείνουν οι 

γονείς όποτε χρειάζονται ενημέρωση για το παιδί τους. 

Η καθημερινή ενημέρωση θα γίνεται απο τους δασκάλους μέσω του τετραδίου 

επικοινωνίας, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται απο το δάσκαλο και το γονέα 

ανελλιπώς καθημερινά. 

2. Καθιερώνεται συνάντηση της Διευθύντριας του σχολείου με την Προεδρο του Συλλόγου 

Γονεων ή κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. την 1η Δευτέρα κάθε μήνα για την όσο το δυνατον 

καλύτερη επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς. 

3. Συζήτηση για το αν υπάρχει ενδιαφέρον απο γονείς να "καταθέτουν" μέσω του site του 

σχολείου τις προσωπικές τους εμπειρίες με το παιδί τους με σκοπό να βοηθηθούν κάποιοι 

άλλοι γονείς που τυχόν αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, οι 

εμπειρίες των γονέων μπορούν να στέλνονται κατευθείαν στο mail του σχολειου ή για 

όσους δεν εχουν πρόσβαση σε υπολογιστή, μπορούν να γράφονται πρόχειρα και να 

παραδίδονται, μέσω των δασκάλων, στην Πρόεδρο του Συλλόγου, η οποία θα φροντίζει να 

τις στέλνει στο σχολείο για να αναρτηθούν. Εννοείται πως αν είναι επιθυμία του γονέα, η 

εμπειρία του θα είναι ανώνυμη. 

4. Συζήτηση για το αν υπάρχει ενδιαφέρον να ενεργοποιηθεί μια Σχολή Γονεων, όπου 

συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας (συνήθως Σάββατο πρωί) θα συγκεντρώνονται γονείς 

είτε με τη Διευθύντρια του σχολείου, είτε με άλλους επαγγελματίες (Λογοθεραπευτές, 

Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους κλπ), οι οποίοι εθελοντικά θα συζητούν με τους γονείς για 

θέματα που τους απασχολούν. Η ημέρα και η ώρα της Σχολής Γονέων θα αναρτάται στο site 

του σχολείου και συγχρόνως θα ενημερώνονται με σημειώματα όλοι οι γονείς. Το θέμα της 

συζήτησης θα είναι γνωστό από πριν, καθώς και ο εκάστοτε ομιλητής. 

5. Συζήτηση για τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Πρόταση του Δ.Σ. (Απλή γιορτή με πρόχειρο 

φαγητό, γλυκά και αναψυκτικά, Χριστουγεννιάτικη μουσική, με Αη Βασίλη που θα μοιράσει 

στα παιδιά ονομαστικά τα δωράκια τους).  

Εθελοντές που θα βοηθήσουν στην οργάνωση και συμφωνία ή όχι οικονομικής 

επιβάρυνσης εως 10 Ευρώ ανά οικογένεια, σε περίπτωση που χρειαστει, για την προμήθεια 

πρόχειρων φαγητών και αναψυκτικών. 



6. Εθελοντές γονείς για εργαστήρι. 

7. Συζήτηση για το αν υπάρχει ενδιαφέρον για παζάρι μεταχειρισμένων ρούχων και 

παιχνιδιών ή στο χώρο έξω απο το σχολείο ή σε κάποιον άλλο χώρο, με σκοπό την είσπραξη 

κάποιου ποσού για την αγορά laptop για το σχολείο. 

8. Ενημέρωση σχετικά με την πρόθεση του Δ.Σ. να προσφέρει κάποιο δώρο ή δωροεπιταγή 

στους οδηγούς και συνοδούς των λεωφορείων. 

9. Πρόταση για Αποκριάτικη γιορτή με λαχειαγορά για να μαζέψουμε χρήματα για το 

ταμείο του Συλλόγου και την πρόσκληση επαγγελματια για ημερίδα στο σχολειο. 

10. Ενημέρωση επόμενης Γ. Συνέλευσης για τέλος Φεβρουαρίου. 

11. Ενημέρωση από τη Διευθύντρια του σχολείου σχετικά με το site του σχολείου. 

 

Για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

  Η πρόεδρος 

                        Γεωργία Σουρή 

 


