
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες , 

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, σας  εύχεται καλή σχολική χρονιά με υγεία και 

δημιουργικότητα. 

Μετά από απουσία πολλών ετών , το σχολείο μας  εδώ και ένα χρόνο έχει σύλλογο και εκπρόσωπο 

στην πανελλήνια ένωση γονέων. Δημιουργήθηκε κάτω από δύσκολες συνθήκες και με μεγάλη  

αναμονή, παρόλα αυτά τα κατάφερε και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι αυτό.   

Ένας σύλλογος για να μπορέσει να είναι ενεργός και υγιής πρέπει να έχει έσοδα. Κατανοούμε τις 

οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, όμως η ετήσια συνδρομή είναι το μόνο σταθερό έσοδο που 

μπορεί να έχει ένας σύλλογος για να μπορεί να βοηθήσει με την σειρά του τις όποιες ανάγκες 

προκύψουν.  

Βέβαια πέρα από την συνδρομή γίνονται και άλλες δράσεις ώστε να ενισχυθεί  το ταμείο μας, όπως 

ημερολόγια , λαχειοφόρο αγορά και διάφορα άλλα που θα αποφασιστούν κατά καιρούς .  

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών 

μας . 

Ένα μικρό δείγμα στον ένα χρόνο λειτουργίας του συλλόγου μας είναι τα παρακάτω: Αγοράσαμε 

κόλλες Α4 και χαρτιά κουζίνας για κάθε τμήμα ώστε να περιορίσουμε τα έξοδα της οικογένειας σε 

γραφική ύλη , 2 μεγάλα ηχεία για τις συγκεντρώσεις- εκδηλώσεις του σχολείου (καθώς αυτά που 

υπήρχαν καήκαν) , αμφίδρομη επικοινωνία για την αίθουσα αυτορρύθμισης , μια σειρά βιβλίων για 

το νηπιαγωγείο, καλύψαμε ένα μέρος των εξόδων για την καλοκαιρινή γιορτή, δωράκια για τα 

παιδιά τα Χριστούγεννα, βασιλοπιτάκια με δώρα ανά τμήμα για κάθε παιδί που κέρδισε το φλουρί, 

λαμπάδες για το Πάσχα,  καλοκαιρινό παιχνίδι σαν αποχαιρετιστήριο δώρο στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς. 

Είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία με τον διευθυντή και με το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Όμως για να μείνει ζωντανός , ενεργός και υγιής ένας σύλλογος χρειάζεται την συμμετοχή των μελών 

της , στην προκειμένη περίπτωση εσάς τους γονείς.  

Χρειαζόμαστε  την συμμετοχή σας, την παρουσία σας στις συγκεντρώσεις, την παρουσία σας και την 

συμμετοχή σας  στις εκλογές, την παρουσία σας στο σχολείο. Να ανταλλάξουμε ιδέες, γνώμες και 

απόψεις. 

Είμαστε ένα μικρό σχολείο , μια οικογένεια και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και δίπλα στα παιδιά 

μας. 

Μην περιμένουμε βοήθεια από τρίτους, πρώτα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας.  

Επειδή η επικοινωνία μεταξύ μας είναι πιο εύκολη και γρήγορη από το τηλέφωνο έχουμε μια ομάδα 

στο viber, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 694 160 8922. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. 

Άλλα και αν ακόμη δεν έχετε viber και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε  να γράψετε σε 

ένα χαρτί και να το αφήσετε στην τσάντα του παιδιού σας, προς στον σύλλογο και σίγουρα θα 

φτάσει στα χέρια μας.  

Με εκτίμηση ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του ειδικού δημοτικού και ειδικού νηπιαγωγείου 

Πεύκων. 


