ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Κολοκοτρώνη 40, 16232 Βύρωνας, Email: vir4dim@gmail.com, Ιστοσελίδα: vir4dim.wordpress.com
25/9/2014
Αρ. Ανακοίνωσης: 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, καλωσορίζει τους μαθητές και τους γονείς τους στην καινούργια
σχολική χρονιά και εύχεται σ' όλους υγεία και καλή δύναμη.
Ο Σύλλογός μας, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι από τους Γονείς αλλά και οι μαθητές, συνεχίζει και
δραστηριοποιείται. Με μια απερχόμενη χρονιά που κρίνεται επιτυχημένη, με συμμετοχή σε επίλυση θεμάτων
καθώς και αναγκών που τυχόν προέκυπταν στο σχολείο. Με αρκετές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Με
αρκετή συμμετοχή Γονέων στα δρώμενα του Συλλόγου καθώς και άριστη συνεργασία με τον Διευθυντή και
τους Δασκάλους του σχολείου μας. Έτσι και φέτος θα συνεχιστεί και καλούμε όλους τους Γονείς να
συμμετάσχουν ενεργά με τη παρουσία τους στα δρώμενα του Συλλόγου.
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΙΣΜΗΝΗ
ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΖΑΓΓΑΝΑ ΑΛΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΚΛΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΕΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

6943484433
6974078991
6946425592
6989263478
6980032074
6973173870
6977668552

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η πρώτη Γενική Συνέλευση καθορίζεται για την ΤΕΤΑΡΤΗ 8/10/2014 και ώρα 18:οο στο χώρο του σχολείου.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Για την επικοινωνία με τα μέλη του Συλλόγου, καθορίζονται η Τρίτη και η Πέμπτη από ώρα 08:30 – 09:40 το
πρωί στο γραφείο του Συλλόγου, Κολοκοτρώνη 40 και κάθε Τετάρτη από ώρα 17:00 – 19:00 στο χώρο του
σχολείου, καθώς και σε τακτικές συγκεντρώσεις του Δ.Σ. ανά μήνα, οι οποίες θα ανακοινώνονται.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Η συνδρομή για το σχολικό έτος 2013-2014 καθορίζεται στα 5 ευρώ ανά μαθητή, και στα 10 ευρώ για τα μέλη
με 2 μαθητές και άνω. Παρακαλούμε οι συνδρομές να δίδονται κατά προτίμηση: στα μέλη που θα βρίσκονται
τις ανωτέρω μέρες και ώρες στο γραφείο του Συλλόγου καθώς και στις τακτικές συγκεντρώσεις του Δ.Σ.
στους Δασκάλους δια μέσου των μαθητών (όπου γίνεται δεκτό). Χρησιμοποιήστε το παρόν ως
επισυναπτόμενο με τη συνδρομή.
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