
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του Πειραµατικού Γενικού Λυκείου 

Ηρακλείου σας προσκαλεί στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 29/11/2017, ώρα 

19:00 στο Αµφιθέατρο του σχολείου µας.  

 

Το πρόγραµµα της συνέλευσης θα περιλαµβάνει τα παρακάτω θέµατα: 

1. Υποδοχή και ενηµέρωση των νέων µελών του συλλόγου µας (γονείς νέων µαθητών) 

2. Ενηµέρωση για τα διαρκή θέµατα και προβλήµατα που επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου 

(κτίριο, κυλικείο, κλπ) 

3. ∆ιοικητικός απολογισµός πεπραγµένων του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τον 

Πρόεδρο του ∆.Σ. 

4. Οικονοµικός απολογισµός από µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής 

5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 2ετή θητεία. 

 

Την παρουσία σας, κρίνουµε απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους: 

� Η συµµετοχή των νέων µελών του συλλόγου έχει καθοριστική σηµασία για τη συνέχιση της 

ποιοτικής λειτουργίας του σχολείου και για την καλύτερη εκπαίδευση και µόρφωση των παιδιών 

µας αλλά και τη συνεχή βελτίωση της ενδοσχολικής διαβίωσης. Ο ελάχιστος χρόνος που 

απαιτείται για τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. του συλλόγου κάθε χρόνο, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός και 

αντανακλά στην εύρυθµη λειτουργία του σχολείου. 

� Στη συνέλευση θα συζητηθούν κρίσιµα θέµατα που απασχολούν τους γονείς σχετικά µε τα 

προβλήµατα του κτιρίου και τις Υπηρεσίες που το υποστηρίζουν, και θεωρούµε ότι η ενηµέρωσή 

σας θα συµβάλει στη λήψη αποφάσεων που θα αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα που προκύπτουν, 

µε αποφασιστικότητα και αποτελεσµατικότητα. 

 

Υπενθυµίζουµε ότι η Ετήσια συνδροµή έχει οριστεί στα 15 € για κάθε οικογένεια (ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των παιδιών που φοιτούν) και καταβάλλεται στην Ταµία του συλλόγου. Με την συνδροµή σας, η 

οποία αποτελεί το µοναδικό έσοδο του συλλόγου, υποστηρίζεται η υλοποίηση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του σχολείου, καθώς και η διοργάνωση χοροεσπερίδων εντός του σχολείου για τα 

παιδιά µας. Σε περίπτωση που υπάρχει οικονοµική δυσχέρεια, η Ταµίας του συλλόγου µας είναι πρόθυµη 

να συζητήσει µαζί σας το θέµα. 

 

Τα µέλη του ∆.Σ. είναι στη διάθεσή σας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 

του σχολείου µας. 

 

Επειδή παρατηρείται συχνά το φαινόµενο της µειωµένης προσέλευσης γονέων στις πρώτες αρχαιρεσίες 

για την ανάδειξη νέου ∆.Σ., ορίζουµε την πρώτη στις 18:00, και τη δεύτερη στις 18:30 της ίδιας 

ηµέρας, µε στόχο τη διενέργεια της τρίτης και τελικής αρχαιρεσίας στις 19:00, όπως αναφέρεται 

στην αρχή της επιστολής αυτής.  

 

Ευχόµαστε σε όλους τους γονείς και τα παιδιά µας, µια νέα εποικοδοµητική και δηµιουργική σχολική 

χρονιά!  
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