
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Θέμα: "Εναρξη σχολικής χρονιάς 2017-2018" 

Αγαπητοί γονείς, 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2017-2018, θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους μία παραγωγική 
σχολική χρονιά και να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις της περασμένης χρονιάς, στις οποίες ο 
Σύλλογος Γονέων ενήργησε, συμμετείχε, ή συνέδραμε οικονομικά: 

 

• συνάντηση με Σύλλογο Διδασκόντων με στόχο την βέλτιστη συνεργασία γονέων - 
εκπαιδευτικών, καθώς και σύνταξη πίνακα δράσεων που απαιτούν οικονομική ενίσχυση 

• δημιουργία υπομενού του Συλλόγου στην ιστοσελίδα του σχολείου και σελίδας στο 
facebook, με στόχο την άμεση ενημέρωση μαθητών-τριών & γονέων για θέματα που αφορούν 
τα παιδιά μας και το σχολείο μας 

• ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής των γονέων στις τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ (κατόπιν 
συνεννόησης με την Πρόεδρο, όποιος επιθυμεί μπορεί να ενημερώσει για την προσέλευσή του, 
καθώς επίσης και το θέμα που επιθυμεί να συζητηθεί) 

• επικαιροποίηση στοιχείων μαθητών - γονέων και δημιουργία ψηφιακού αρχείου 

• ευχαριστήριες επιστολές σε επιχειρήσεις, φορείς ή άτομα που παρείχαν δωρεές 

• βράβευση μαθητών που τίμησαν το σχολείο με την συμμετοχή τους σε αθλήματα 

• συλλογή τροφίμων και υποστήριξη οικογενειών του άμεσου σχολικού περιβάλλοντος 

• προσφορά - παροχή σε μαθητές 

• αγορά αθλητικού υλικού από μέλη του ΔΣ 

• αναζήτηση χορηγιών - δωρεών ή/και σχολικού εξοπλισμού για κάλυψη εξόδων των 
δράσεων του σχολείου 

• συνδρομή στο θέμα των ενδυμασιών για τις θεατρικές παραστάσεις του σχολείου 

• συμμετοχή στην ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού Uniday 3 / διοργάνωση 
εκδήλωσης με θέμα το "Παιδί & Οικογένεια" 

• παρουσία του ΔΣ τις ημέρες της κατάληψης με στόχο την συμβολή στην διαχείριση και στην 
προώθηση αιτημάτων 

• συνδρομή του Συλλόγου στην διοργάνωση του χορού της Γ Λυκείου 

• συλλογή δώρων για την ημέρα του χορού 

• προσφορά βασιλόπιτας στο σχολείο, μαθητών-τριών και εκπαιδευτικών 

• διοργάνωση ψησίματος την ημέρα της Τσικνοπέμπτης 

• εκτύπωση αναμνηστικού λευκώματος Γ Λυκείου 

• συμμετοχή στο φεστιβάλ "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων", ως συνοδοί σχολείου 

• πλύσιμο των κουρτινών όλων των αιθουσών λίγες ημέρες πριν την έναρξη της φετινής χρονιάς 

Τα έξοδα του συλλόγου μας αφορούν σε αγορά δώρων και βραβεύσεις μαθητών, οργάνωση ή 
συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, ομιλιών, οικονομική ενίσχυση δράσεων του σχολείου (πχ αποστολή 
ομάδας ρομποτικής, οικονομική ενίσχυση της εκδρομής Γ Λυκείου στην Ουγγαρία, οικονομική 
ενίσχυση της παράστασης του θεατρικού τμήματος του σχολείου, εκτυπώσεις μπλοκ αποδείξεων, 
εισιτηρίων χορού και λαχνών, αφισών εκδηλώσεων, κ.α.). Η τήρηση των λογιστικών παρέχεται 
από πέρυσι, δωρεάν, από το λογιστικό γραφείο γονέα του σχολείου μας και μας αποστέλλει 
αντίγραφα που είναι στη διάθεσή σας. 

 

 Προς 

 τους γονείς και κηδεμόνες  

 των μαθητών - μαθητριών του 1ου ΓΕΛ Ξάνθης 

ημερομηνία 19.09.2017 

αρ. πρωτ. 24 



 

 

Θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι τα έσοδα του Συλλόγου περιορίζονται στην είσπραξη των 
ετήσιων συνδρομών των μαθητών-τριών, καθώς και σε δωρεές που προσφέρονται από 
πολίτες, επαγγελματίες, φορείς, επιχειρήσεις της πόλης μας. 

Επειδή τα έξοδα και οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται θα θέλαμε να σας θυμίσουμε την ετήσια 
συνδρομή των 10€, καθώς επίσης να προτείνουμε την εθελοντική δωρεά που θα 
μπορούσε κάποιος να κάνει στον Σύλλογο, είτε έχει το παιδί του στο σχολείο είτε όχι. 

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία, εάν θέλετε να εξοφλήσετε 
τώρα τη συνδρομή σας ή να ενισχύσετε οικονομικά τις δράσεις του σχολείου  (με 
οποιοδήποτε ποσό) 

Ονοματεπώνυμο μαθητή - τριας / τμήμα (εάν αφορά αδέρφια να καταγραφούν όλα τα ονόματα 
και τα τμήματα) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Καταβολή ετήσιας συνδρομής………………… 

Δωρεά ποσού……………………………………………………………….. 

Χορηγία δράσης (κατόπιν συνεννόησης)…………………………………………. 

 

Εάν δεν μας έχετε στείλει τα  στοιχεία σας από την περσινή χρονιά, σας παρακαλούμε 
συμπληρώστε τα τώρα 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  /  επάγγελμα ή/και άλλη εξειδίκευση /  τηλέφωνο  /  email 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο Μητέρας  /  επάγγελμα ή/και άλλη εξειδίκευση /  τηλέφωνο/  email 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

Το επάγγελμα ή/και άλλη εξειδίκευση ζητείται για την περίπτωση που χρειαστεί η βοήθειά σας. 
Εάν έχετε κάποιες άλλες δεξιότητες ή εξειδίκευση θα θέλαμε να τις αναφέρετε. Επίσης μπορείτε 
να σημειώσετε όποια άλλη παρατήρηση αφορά στο Σύλλογο Γονέων 

Εθελοντική προσφορά σε θέματα που αφορούν 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Παρατηρήσεις 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Πρόεδρος Γραμματέας 

  
Αθανασία Μιγγίδου Μαρία Δόσιου 

Σημείωση : Εξωτερικά στον φάκελο σημειώστε σας παρακαλούμε ονοματεπώνυμο παιδιού, τάξη και 
τμήμα. Η απόδειξη θα κοπεί την επόμενη ημέρα (από την καταβολή της συνδρομής) 


