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                                     ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Με αφορμή τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ και των λοιπών συλλογικών οργάνων του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τις ενέργειες και τις δραστηριότητες που 

έκανε ο Σύλλογός μας, κατά την διάρκεια της  σχολικής περιόδου 2019-2021,  εν μέσω μιας δύσκολης 

χρονικής περιόδου, όπου όλοι βιώσαμε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID19. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων υποστήριξε, διοργάνωσε και παρείχε κατά 

περίπτωση τις κάτωθι δράσεις: 

 Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-20, την ημέρα του Αγιασμού καλωσόρισε τα πρωτάκια της 

σχολικής χρονιάς και τους καινούργιους μαθητές κάθε τάξης με ένα συμβολικό δώρο κι ευχές για το νέο 

ξεκίνημα. 

 Καλωσόρισε τους γονείς της Α’ τάξης για την νέα σχολική χρονιά και τους ενημέρωσε για τον τρόπο 

λειτουργίας του Συλλόγου. 

 Φρόντισε για την επισκευή ενός εκ των ψυγείων που χρησιμεύει στη μεσημεριανή σίτιση και 

αντικατέστησε ένα φούρνο μικροκυμάτων με την ευγενική χορηγία γονιών του σχολείου μας. 

 Οργάνωσε και λειτούργησε με επιτυχία το Διήμερο Ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο Τέχνης , Επιστήμης και 

Αθλητισμού, με μοντέρνο χορό,  στίβο, τοξοβολία, πιάνο, ρομποτική και το κινηματογραφικό εργαστήρι 

CΙΝΕΜΑΤΗΕSIS,  συγκεντρώνοντας τις  εξωσχολικές δραστηριότητες σε δύο ημέρες, Παρασκευή και  Σάββατο.  

 Με προσωπική προσφορά της αντιπροέδρου του συλλόγου κας Παναγιώτας Θανάσουλα πλύθηκαν και 

κρεμάστηκαν εκ νέου οι κουρτίνες όλων των τάξεων, καθώς και της αίθουσας διδασκόντων και της 

διεύθυνσης και την ευχαριστούμε  για την πρωτοβουλία της αυτή. 
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 Απέστειλε email στους γονείς για τις δράσεις του συλλόγου μέσω  του  νέου ανανεωμένου site του 

συλλόγου που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.syllgon1.gr , καθιερώνοντας νέο τρόπο 

επικοινωνίας με τους γονείς- μέλη του συλλόγου μέσω των προσωπικών τους email, τα οποία συγκέντρωσε 

με τη σύμφωνη γνώμη τους με GDPR, καταργώντας τις τυπωμένες επιστολές και συμβάλλοντας στην 

αμεσότητα της μεταξύ μας επικοινωνίας, χωρίς αυτή να αποτελεί ευθύνη των μαθητών. Επιπρόσθετα, ο 

σύλλογος απέκτησε λογότυπο που επιμελήθηκε η ομάδα που έστησε το site.  

 Συνέβαλε στην ορθή λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, διατηρώντας την ετήσια συνεισφορά για την 

τραπεζοκόμο στα 35 ευρώ/παιδί. 

 Συνέχισε την άριστη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, η οποία μεταφέρθηκε στη νέα αίθουσα 

υπολογιστών με την πολύτιμη βοήθεια των μαμάδων του σχολείου  μας κας Παναγιώτας Θανάσουλα 

(αντιπρόεδρος ΔΣ), κας Αλεξάνδρας Παπαζαφείρη-Αργυράτου (γραμματέας ΔΣ) και κας Αλεξάνδρας 

Τριαντοπούλου (απερχόμενη γραμματέας ΔΣ), οι οποίες με την εθελοντική προσφορά τους συμβάλλουν στην 

φιλαναγνωσία των παιδιών.  

Παράλληλα, προχώρησε στην ψηφιοποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης, που δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε, 

λόγω των έκτακτων υγειονομικών δεδομένων που βιώνουμε. 

 Με την βοήθεια της ομάδας Κινηματογραφικής Λέσχης, αποτελούμενη από τους γονείς του σχολείου, κα 

Γιάννα Δεληγιάννη, κ. Γιάννη Αντύπα και κ.  Σάκη Στριτσίδη, συνεχίστηκε για έκτη χρονιά η λειτουργία της 

κινηματογραφικής λέσχης του σχολείου μας, προσφέροντας στα παιδιά εξαιρετικού περιεχομένου προβολές, 

από βωβό κινηματογράφο και σπάνιες αριστουργηματικές ταινίες, έως πολυβραβευμένα ντοκιμαντέρ 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα, μοιράστηκαν κονκάρδες μέλους, αναμνηστικά δωράκια και επαγγελματικού 

επιπέδου προγράμματα σινεμά, με πληροφορίες σχετικά με την κάθε προβολή και  την ιστορία του 

κινηματογράφου. Πριν την χριστουγεννιάτικη κινηματογραφική προβολή , πραγματοποίησε ένα 

κινηματογραφικό εργαστήρι με τη βοήθεια της κας Γιάννας Δεληγιάννη και της ομάδας των παιδιών της 

CINEMATHESIS,  για όλους τους μικρούς cineφίλους μας. 

 Την περίοδο των Χριστουγέννων επιμελήθηκε μαζί με την βοήθεια των δασκάλων τον στολισμό του 

σχολείου και διοργάνωσε μια πολύ χαρούμενη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση με διάφορα εργαστήρια για τα 

παιδιά (κατασκευή στολιδιών, sousplats, στολισμό βάφλας, μουσικό χριστουγεννιάτικο εργαστήρι, παιχνίδια 

ρομποτικής με LEGO), πωλητήριο, face painting, παιχνίδια  στο προαύλιο και χριστουγεννιάτικο τουρνουά 

μπάσκετ, «Καφέ» με γλυκίσματα για μικρούς και μεγάλους από την Α’ δημοτικού, «Εστιατόριο» με σπιτικά 

εδέσματα από τους μαθητές της ΣΤ’, λαχειοφόρο αγορά με πλούσια δώρα, ζωντανή μουσική με Jazz band, 

κεράσματα για τους παρευρισκομένους, παρουσίαση χορευτικού από τα παιδιά της ομάδας μοντέρνου 

χορού και κάλαντα από τα παιδιά της Ε’ και Στ΄δημοτικού, υπό την καθοδήγηση της μουσικού του σχολείου 

μας, κας Σάσας Ρεβελτζή.  

 Καλωσόρισε το 2020 προσφέροντας σε κάθε τάξη του σχολείου, καθώς και στο σύλλογο διδασκόντων,  

σπιτικές βασιλόπιτες, φτιαγμένες από γονείς παιδιών του σχολείου μας και χάρισε ένα συμβολικό δωράκι 

στους τυχερούς του κάθε φλουριού και στον τυχερό δάσκαλο της χρονιάς.  

http://www.syllgon1.gr/
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 Τοποθέτησε στο ισόγειο μια ειδική κατασκευή-κρεμάστρα, με τη σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης, για 

να τοποθετούνται τα ξεχασμένα ρούχα των παιδιών. Επίσης, τα ήδη ξεχασμένα  ρούχα πλύθηκαν, 

διπλώθηκαν και παραδόθηκαν στο γραφείο των δασκάλων, ώστε να τα αναζητήσουν οι ιδιοκτήτες τους.  

 Προμήθευσε ένα χαλί και χρωματιστά μαξιλάρια για τον χώρο του αναγνωστηρίου-βιβλιοθήκης για την 

οργάνωση δρωμένων φιλαναγνωσίας, όπου οι μαθητές θα μπορούν να κάθονται ελεύθερα και να βιώνουν 

εναλλακτικά την ανάγνωση. Επίσης, συντόνισε την αγορά και εγκατάσταση roller σκίασης για τον χώρο της 

βιβλιοθήκης και προμήθευσε mouse pads για κάθε υπολογιστή. 

 Αγόρασε σετ τοξοβολίας (παιδικό τόξο και βέλη) για την αντίστοιχη εξωσχολική δραστηριότητα και είδη 

ενόργανης (κορδέλες) για το μάθημα της γυμναστικής. 

 

 Βραβεύτηκε από το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση “Eστία” για την 

προσφορά και υποστήριξη που παρείχε. 

 

 Αντί της κατάθεσης στεφάνου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, κατέθεσε το ποσό των 

50 ευρώ στον εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού “Η 

Κιβωτός του Κόσμου” . 

 Διοργάνωσε στο χώρο του  σχολείου μας ομιλία από τους ψυχολόγους του “Χαμόγελου του Παιδιού” με 

θέμα την «Εξαφάνιση». 

 Αντικατέστησε σπασμένα τζαμάκια σε κορνίζες με παιδικές ζωγραφιές εντός του χώρου του σχολείου. 

       Χορήγησε την  αγορά εξωσχολικών βιβλίων από τις εκδόσεις Ψυχογιός για την Ε΄ Δημοτικού, στο πλαίσιο 

μιας ομαδικής εργασίας των μαθητών. 

 Οργάνωσε με επιτυχία μία ημέρα Πρόληψης και Υγείας υπό την αιγίδα της εταιρείας Sportmetric, που 

έφερε στο σχολείο μας το πρόγραμμα KIDOHEALTH, όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε μετρήσεις που 

περιλάμβαναν το μυοσκελετικό σύστημα (πελματογράφημα, έλεγχος σπονδυλικής στήλης),  ανάλυση 

σύστασης σώματος, οφθαλμολογικό έλεγχο, υπολογισμό νευρομυικού συντονισμού και ευκαμψίας, έναντι 

πολύ μικρού αντιτίμου. 

 Τις απόκριες συνδιοργάνωσε με τον Σύλλογο Διδασκόντων, αποκριάτικο πάρτυ στον προαύλιο χώρο του 

σχολείου για όλους τους μαθητές,  προσφέροντας την μουσική κάλυψη με επαγγελματία DJ καθώς και την 

μετέπειτα καθαριότητα του χώρου. Επίσης, χάρη στην τέλεια συνεργασία με τους γονείς, στήθηκε πλούσιος 

μπουφές με διάφορα σπιτικά φαγητά και γλυκά. Τέλος, οργάνωσε τον καθιερωμένο σοκολατοπόλεμο, τα 

‘πολεμοφόδια’ του οποίου ήταν ευγενική προσφορά του σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης». Σε αυτόν 

συμμετείχαν και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. 

 Την 1η Μαρτίου, μοίρασε βραχιολάκια με κόκκινη και άσπρη κλωστή, τα γνωστά κατά το έθιμο 

«Μαρτάκια», σε όλα τα παιδιά του σχολείου καθώς και στους δασκάλους. 

 Αναβάθμισε τον εξοπλισμό του σχολείου, χορηγώντας εκατό (100) σπαστές καρέκλες για τις εκδηλώσεις 

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και για λοιπές χρήσεις. 
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 Όσον αφορά στα πολιτιστικά δρώμενα, εξασφάλισε  ομαδικά εισιτήρια για την παράσταση  «Ο 

Καραγκιόζης και το δέντρο της μουσικής” στο Μέγαρο Μουσικής. Οι υπόλοιπες πολιτιστικές δράσεις που 

είχαν προγραμματιστεί ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας  COVID19. 

 Χορήγησε την εκτύπωση του λευκώματος με τις αναμνήσεις και τις σκέψεις των μαθητών της Στ΄ 

δημοτικού, στηρίζοντας την πρωτοβουλία των γονιών των δύο τμημάτων της Στ’ , που εν μέσω μιας δύσκολης 

συγκυρίας κατάφεραν να στήσουν το λεύκωμα και να συντονίσουν τη συγκέντρωση του υλικού. 

 Σχεδίασε τα αναμνηστικά μπλουζάκια για τους απόφοιτους της Στ΄δημοτικού πάνω στο μοτίβο της 

σπείρας, ιδέα που μας παραχώρησε ο προηγούμενος Συλλόγος Γονέων και Κηδεμόνων, και ανέλαβε την 

παραγγελία των t-shirt και εκτύπωσή τους. 

 

 Δυστυχώς η πανδημία και το lockdown των σχολείων τον Μάρτιο 2020 διέκοψαν απότομα τις δράσεις του 

συλλόγου γονέων. Έτσι δεν πραγματοποιήθηκε το πασχαλινό bazaar, η καθιερωμένη ομαδική φωτογράφιση, 

το θερινό σινεμά στην αυλή του σχολείου μας, που τα τελευταία δύο χρόνια αποτελούσε γιορτή για μικρούς 

και μεγάλους, το αποχαιρετιστήριο πάρτυ της ΣΤ΄δημοτικού καθώς και η γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς, 

όπου βραβεύονται οι «βιβλιοφάγοι» μαθητές. Για υγειονομικούς λόγους, επίσης, δεν μοιράστηκαν τον 

Σεπτέμβρη 2020 δωράκια στα πρωτάκια μας, ως καλωσόρισμα στο νέο τους σχολείο και δεν θα 

πραγματοποιηθούν μέχρι νεωτέρας οι εξωσχολικές δραστηριότητες του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.  

 

Σας ενημερώνουμε πως η θητεία του παρόντος ΔΣ βάσει καταστατικού θα έπρεπε να ολοκληρωθεί τον 

Οκτώβρη 2020, οπότε και θα λάμβαναν χώρα οι εκλογές για το νέο ΔΣ. Λόγω των δυσμενών υγειονομικών 

συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές πέρσι, οπότε η θητεία μας πήρε παράταση για ένα έτος.  

Μέσα στο σχολικό έτος 2020-2021 και εν μέσω πανδημίας πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις του 

συλλόγου: 

 Τον Ιανουάριο 2021, με την έναρξη του νέου έτους, έγινε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας. Ο 

σύλλογος ανέλαβε να προμηθεύσει 13 βασιλόπιτες (μία για κάθε τμήμα) καθώς και μία βασιλόπιτα 

για το σύλλογο διδασκόντων. Οι τυχεροί μαθητές που κέρδισαν το φλουρί και ο τυχερός 

εκπαιδευτικός έλαβαν ένα συμβολικό δώρο από το σύλλογο γονέων.(λόγω Covid οι βασιλόπιτες ήταν 

αγοραστές και όχι σπιτικές).  

 Ταυτόχρονα έγινε κλήρωση ανάμεσα στους μαθητές και για ένα scooter, δωρεά ενός μπαμπά του 

σχολείου μας για το χριστουγεννιάτικο bazaar της προηγούμενης χρονιάς, για το οποίο δεν είχε 

βρεθεί νικητής στη λαχειοφόρο. 

 Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε η μεταφορά οκτώ(8) δίφυλλων ντουλαπών από ανακαίνιση 

εργασιακού χώρου, δωρεά της κας Τζίνα Δάρρα, μέλους του ΔΣ, προς το σχολείο μας. Οι ντουλάπες 

τοποθετήθηκαν στην αίθουσα γραφείων του συλλόγου διδασκόντων.  

 Οργάνωσε την ομαδική φωτογράφιση των μαθητών ανά τμήμα, τηρώντας το υγειονομικό 

πρωτόκολλο που επέβαλλε τη χρήση μάσκας όλες τις ώρες, ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους του 
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σχολείου. Οι μικροί μαθητές θα έχουν -ας ελπίσουμε τη μοναδική- ομαδική φωτογραφία με μάσκες, 

ως ανάμνηση αυτής της πρωτόγνωρης συγκυρίας για όλους μας. 

 Στη λήξη της σχολικής χρονιάς 2020-21 ο σύλλογος χρηματοδότησε την σχεδίαση και την εκτύπωση  

των αναμνηστικών άλμπουμ για την ΣΤ΄ τάξη. Παράλληλα, υλοποίησε τα αναμνηστικά t-shirts για 

τους μαθητές στης Στ΄ τάξης. 

 Την ημέρα της αποφοίτησης της ΣΤ΄ δημοτικού, δεδομένου ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

λόγω πανδημίας το αποχαιρετιστήριο πάρτυ των μαθητών, ο σύλλογος ανέλαβε να χρηματοδοτήσει 

την πρωτοβουλία του συλλόγου διδασκόντων να χαρίσουμε ένα μπαλόνι με ήλιον σε κάθε μαθητή 

της  Στ΄, το οποίο απελευθερώθηκε στον ουρανό και να κεραστούν παγωτά στα παιδιά. 

 Τον Σεπτέμβρη 2021 με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος κατασκεύασε και χάρισε σε 

κάθε μαθητή της Α΄ δημοτικού ένα υφασμάτινο τσαντάκι, ως καλωσόρισμα στο νέο τους σχολείο.  

 Μερίμνησε για την έρευνα αγοράς και την προμήθεια 2 νέων προβολικών μηχανημάτων που ήταν 

απαραίτητα στις σχολικές αίθουσες, και φρόντισε για την επάρκεια του ταμειακού αποθέματος ώστε 

να συμπληρωθεί ο εξοπλισμός των σχολικών αιθουσών με άλλους 3 νέους προτζέκτορες, σε επόμενο 

χρόνο, από το νέο ΔΣ.  

 Όλο το παραπάνω διάστημα το ΔΣ κράτησε ενήμερο και επικαιροποιημένο σε τεχνικούς ελέγχους 

ασφαλείας το επίσημο site του συλλόγου www.syllgon1.gr . Επιπρόσθετα, διατήρησε την κλειστή  

ομάδα με  την ονομασία ¨Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Νέου Ψυχικού¨ (γκρουπ 

γονέων) στο Facebook, όπου ανέβαιναν άμεσα μόνο οι σημαντικές ενημερώσεις, φιλτραρισμένες, 

ώστε να αποφευχθεί η άστοχη, μη ουσιαστική και τυχόν ογκώδης και κουραστική πληροφόρηση. 

 

 

Ευχόμαστε να βγούμε σύντομα από αυτή τη δυσμενή υγειονομική παγκόσμια συγκυρία και να επανέλθουμε 

σε μια ανέμελη και ομαλή σχολική ζωή με χαρούμενα δρώμενα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. 

 

Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την πρώην Διευθύντρια, κα Ορσαλία Γερακίνη, τον 

Υποδιευθυντή και νυν αναπληρωτή Διευθυντή κ. Γιώργο Τόλια,  καθώς και όλο τον Σύλλογο Διδασκόντων του 

σχολείου μας, για την εξαιρετική συνεργασία και την πάντοτε θετική ανταπόκριση στις ανησυχίες και αγωνίες 

μας ,ως γονιών, για την καθημερινότητα των παιδιών μας. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλους εσάς τους γονείς, που στηρίξατε τις ιδέες και τις προσπάθειές μας με την 

έμπρακτη συμμετοχή σας, την εμπιστοσύνη σας, την κατανόηση και τη φιλική σας διάθεση,  προσδίδοντας 

αξία στο εθελοντικό έργο του θεσμού του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.  

 

                                                                                                                                                                     Με τιμή για το ΔΣ. 

                                                                                                                                        Βανακλιώτη Μαίρη, πρόεδρος ΔΣ. 

                                                                                                                                        

http://www.syllgon1.gr/
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