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Αγαπητοί γονείς 
 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε ως νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου μας, να σας 

ευχηθούμε Καλή και Δημιουργική νέα Χρονιά και να σας ενημερώσουμε για τις πρώτες μας 

κινήσεις.  

 

Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας των μελών του Δ.Σ 

προκειμένου αφενός να γνωριστούμε μεταξύ μας και αφετέρου να καταγράψουμε τα ζητούμενα 

της φετινής σχολικής χρονιάς. 

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου το πρωί, ο Σύλλογος γονέων προσέφερε στους μαθητές και 

καθηγητές του Σχολείου, όπως παραδοσιακά συνηθίζεται, και τις Βασιλόπιττες της χρονιάς. 

 

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης με το 

15μελές των μαθητών. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 

 Κλίμα συνεργασίας καθηγητών – μαθητών 

 Κατάσταση διατήρησης των κοινόχρηστων χώρων του Σχολείου και των θεματικών 

τάξεων. Συντήρηση / αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του προαυλίου. 

 Επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής (εργαστήρια Χημείας και Φυσικής) και εκπαιδευτικών 

μέσων (διαδραστικοί πίνακες, κλπ ) 

 Η επιθυμία των μαθητών να πραγματοποιηθεί χοροεσπερίδα στο χώρο του Σχολείου 

(πιθανός μήνας Μάρτιος ) 

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του Συλλόγου μας, ξεχωριστή συνάντηση με 

τη Διεύθυνση του Σχολείου και το Σύλλογο Διδασκόντων.  

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:  

 Οριστικοποίηση Ωρολογίου Προγράμματος μαθημάτων  

 Οριστικοποίηση ημέρας / ώρας συνεργασίας καθηγητών και γονέων  

 Λειτουργία Βιβλιοθήκης  

 Κατασκευή νέας ιστοσελίδας του Σχολείου 

 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός και εκτός Σχολείου / εκδρομές  

 Σχολικός χώρος: ασφάλεια, φύλαξη και τήρηση κανόνων υγιεινής 

 Κατάσταση διατήρησης, λειτουργία θεματικών τάξεων και επάρκεια υλικοτεχνικής 

υποδομής 

 Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους και σχέσεις καθηγητών και μαθητών 
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Ευχαριστούμε τη Δ/νση, τους καθηγητές και το 15μελές για τις συναντήσεις αυτές , οι οποίες μας 

βοηθούν να αποκτήσουμε γρηγορότερα «την εικόνα του Σχολείου», να ιεραρχήσουμε τα 

προβλήματα και να προγραμματίσουμε έγκαιρα τις ενέργειες που απαιτούνται.   

 

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στη δεύτερη έκτακτη συνάντηση εργασίας του Δ.Σ του Συλλόγου μας 

καθορίσαμε τις προτεραιότητες και  τις άμεσες ενέργειες. Ειδικότερα: 

 Ομάδα γονέων του Συλλόγου μας έχει αναλάβει να συντάξει πλήρη αναφορά για την 

κατάσταση της κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για 

την πρωτοβουλία αυτή. Παράλληλα, εντός Φεβρουαρίου προγραμματίζεται να 

πραγματοποιηθεί το πρώτο Σχολικό Συμβούλιο, παρουσία εκπροσώπου του Δήμου. 

 Έχει ξεκινήσει η πιλοτική  λειτουργία του  Blog του Συλλόγου. Στόχος μας είναι ο Διάλογος 

και η ανοιχτή ενημέρωση. Υπεύθυνη: Μύριαμ Ροντρίγκεζ, την ευχαριστούμε… 

 Έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή του site του σχολείου, εθελοντική προσφορά της 

καθηγήτριας του Σχολείου μας κας Μπράβου. Την ευχαριστούμε θερμά.  Σε εύλογο 

χρονικό διάστημα ελπίζουμε να αποκατασταθεί το έλλειμμα πληροφόρησης και 

επικοινωνίας. 

 Χοροεσπερίδα Μαρτίου: Ο σύλλογος μας επιθυμεί να  υποστηρίξει τη διοργάνωσή της 

στο  χώρο του Σχολείου. Θα δημιουργηθεί διευρυμένη ομάδα υποστήριξης για να 

εξασφαλιστεί το καλύτερο αποτέλεσμα.  

 Λειτουργία Βιβλιοθήκης με διευρυμένο ωράριο:  Θέλουμε ένα ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και 

μετά τη λήξη των μαθημάτων, όπου τα παιδιά μας θα μπορούν να βρίσκονται μαζί με 

αφορμή μία δημιουργική δραστηριότητα. Ξεκινάμε από τη Βιβλιοθήκη με στόχο να 

αποτελέσει ένα χώρο ανοιχτό για τα παιδιά που θα ήθελαν να δουλεύουν μαζί στα 

πλαίσια μίας ομαδικής εργασίας ή για όσα δεν διαθέτουν υπολογιστές…. Δημιουργείται 

ομάδα γονέων για να υποστηρίξει το διευρυμένη   λειτουργία της. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015: Η πρωτοβουλία του κ. Δάφνου, καθηγητή των καλλιτεχνικών ήταν 

πρωτότυπη και άρεσε πολύ, συμβάλλει επίσης στα έσοδα του συλλόγου, υπάρχουν αρκετά 

ακόμη εάν επιθυμείτε για σας ή για φίλους και συγγενείς. 

 

Επειδή ως Δ.Σ νοιώθουμε ότι είναι αρκετά αυτά που θα θέλαμε να βελτιώσουμε και έχουμε 

διάθεση να δουλέψουμε για να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία, θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για 

εμάς να σας έχουμε κοντά μας υποστηρικτές και εμπνευστές μας με όποιο τρόπο επιθυμείτε. 

 

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30 την τακτική 

συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Οι συναντήσεις αυτές είναι ανοιχτές σε 

όλους τους γονείς. 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ΤΡΙΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 18.30, στην 

αίθουσα του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου μας. 

 

Το  Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του  

2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης 


