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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων και
Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αρχ. Μακαρίου Γ’, Πλατύ, καλωσορίζουν γονείς και
παιδιά στο σχολείο μας. Ευχόμαστε μια καλή, εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα
σχολική χρονιά. Βασιζόμαστε στη στήριξή σας και προσβλέπουμε στην αγαστή
συνεργασία σας, προκειμένου οι κοινοί μας στόχοι να καθιστούν εφικτοί.
Η οργάνωση και ο σωστός προγραμματισμός των γονέων, εντός του
εκπαιδευτικού συστήματος, μπορούν να προδώσουν μια δυναμική στη σχολική
μονάδα, έτσι ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα που θα βοηθήσουν το σχολείο
να λειτουργήσει καλύτερα και να ενισχύσει τον ποιοτικό του χαρακτήρα, κάτι που
μόνο θετική επίδραση θα έχει στα παιδιά μας.
Ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αρχ. Μακαρίου Γ’, Πλατύ,
στοχεύει, σε γενικές γραμμές, στα ακόλουθα:






Να πετύχει την αποτελεσματική προώθηση θεμάτων, που άπτονται των
παραγόντων των σχολείου (μαθητών, γονέων, καθηγητών κτλ)
Να υποβοηθήσει, όπου είναι αυτό εφικτό, την πρόοδο και την ανάπτυξη των
μαθητών
Να συνεργαστεί και να διαβουλευτεί με τη διεύθυνση, το προσωπικό του
σχολείου και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο
Να προβεί σε ενέργειες που θα βοηθήσουν και θα ενισχύσουν οικονομικά το
σχολείο
Να οργανώσει εκδηλώσεις και να προβεί σε δράσεις που θα αφορούν στην
ψυχαγωγία των μαθητών, στην επιμόρφωση των γονέων, στην ενίσχυση των
δεσμών ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας κ.α.

Η ενεργή συμμετοχή, η κοινή προσπάθεια και η αμοιβαία δράση των γονιών που
εθελοντικά συνεισφέρουν, θα οδηγήσει στο να γίνουν πραγματικότητα οι πιο
πάνω στόχοι από το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Με τον
τρόπο αυτό, θα έχουμε βάλει κι εμείς οι γονείς το λιθαράκι μας, ώστε το μέρος
όπου τα παιδιά μας περνάνε μεγάλο μέρος της μέρας τους, το σχολείο, να γίνει
καλύτερο, να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία και να διαμορφώσει ποιοτικό
χαρακτήρα.
Προσκαλούμε, λοιπόν, όλους τους γονείς, μέλη του Συνδέσμου, να
παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, στις 7μ.μ. στην Αίθουσα Καθηγητικού
Συλλόγου του σχολείου μας.
Με εκτίμηση,
Στάλω Φαλά Μάγου
Πρόεδρος

