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Ενημέρωση για το έργο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του
Γυμνασίου Αρχ. Μακαρίου Γ’, Πλατύ
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Ο Σύνδεσμος Γονέων (ΣΓ) και Κηδεμόνων είναι η φωνή των γονιών στο
σχολείο για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους και συμβάλει στην ομαλή
λειτουργία της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση, το
προσωπικό του σχολείου και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο.
Σκοπός του Συνδέσμου Γονέων είναι:
 Η προώθηση και ο χειρισμός ζητημάτων που αφορούν τους μαθητές
 Η οικονομική
εξοπλισμού

ενίσχυση

δραστηριοτήτων

του

σχολείου

και

αγορά

 Η οργάνωση εκδηλώσεων για την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των
μαθητών και των γονιών
 Η συμβολή ειδικότερα στην εκπαιδευτική και κοινωνική μέριμνα όλων
των μαθητών/τριών του σχολείου μας
 Εισηγείται στη Διεύθυνση του σχολείου και στη Σχολική Εφορεία έργα
και δραστηριότητες για βελτίωση της εμφάνισης και λειτουργικότητας
του σχολικού χώρου και της ποιότητας της σχολικής μονάδας
 Μεταφέρει προς την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων ζητήματα που
αφορούν και χρήζουν γενικότερης αντιμετώπισης

Με την ολοκλήρωση της φετινής σχολικής χρονιάς 2017-2018, σας
ενημερώνουμε σε συντομία για όσα έχουν επιτελεστεί κατά τη
διάρκεια της χρονιάς που τελείωσε και γενικά για τους τομείς στους
οποίους δραστηριοποιείται ο ΣΓ μέσα στη σχολική μονάδα.
 Ομαδική ασφάλιση ατυχημάτων των μαθητών για όλη την σχολική
χρονιά, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης
Εκπαίδευσης Λευκωσίας.
 Οικονομική στήριξη σε πολύ σοβαρή περίπτωση μαθητή, ο οποίος
τραυματίστηκε στην έξοδό του από το λεωφορείο από διερχόμενο
αυτοκίνητο.
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 Δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του ΣΓ, καθώς και δωρεάν
ασφάλιση σε όλους τους άπορους μαθητές.
 Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του σχολείου μας και στη στήριξη του
καθημερινού έργου των Εκπαιδευτικών, ο ΣΓ αγόρασε δύο
βιντεοπροβολείς, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν από την Σχολική Εφορεία σε
αίθουσες διδασκαλίας.
 Με αιτήματα του ΣΓ προς την Σχολική Εφορεία, υλοποιήθηκαν το βάψιμο
αρκετών αιθουσών και η τοποθέτηση 28 επιτοίχιων ανεμιστήρων.
Διορθώθηκε τοιχοποιία και γενικά θέματα που αφορούν εξωραϊσμό του
κτηρίου.
 Σε συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς τοποθετήθηκαν στιλάκια και
κάγκελα στις δύο εξόδους της Λεωφόρου Κυρηνείας.
 Οικονομική συνεισφορά για τη μεταφορά μαθητών σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες
 Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων με γραπτά μηνύματα καθόλη τη
χρονιά
 Αποστολή επιστολών σε Τεχνικές Υπηρεσίες, Σχολική Εφορεία, Υπουργείο
ΠΠ, Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Λευκωσίας για θέματα που
άπτονται των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
 Βιντεογραφική και φωτογραφική κάλυψη της Τελετή Αποφοίτησης
 Εξασφάλιση χρηματικής χορηγίας από Τράπεζα Κύπρου και Δωροκουπόνια
από Cyta
 Κατά την χρονιά που πέρασε έγιναν διάφορες εργασίες όπως:
 Τοποθέτηση πλακών και φύτευση στον εσωτερικό κήπο του σχολείου
 Σε συντονισμό με τη Διεύθυνση του σχολείου πετύχαμε το μπογιάτισμα
εσωτερικά των αιθουσών διδασκαλίας από την Σχολική Εφορία
 Πέραν των πιο πάνω ο ΣΓ συνείσφερε οικονομικά:
 Στην αγορά γραβατών για την παρέλαση του σχολείου μας
 Στην αγορά δύο βιντεοπροβολέων
 Στην κάλυψη των 1/2 εξόδων της σχολικής εφημερίδας για διαγωνισμό
τον οποίο εξήγγειλε το ΥΠΠ
 Στην κάλυψη όλων των εξόδων έκδοσης του Λευκώματος (περιοδικό)
 Στην αγορά και ψήσιμο φαγητού (σουβλάκια) για όλους τους μαθητές,
καθηγητές και υπόλοιπου προσωπικού του σχολείου, στα πλαίσια των
εορτασμών της Τσικνοπέμπτης.
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 Προσφορά χρηματικού ποσού για τα σχολεία Ριζοκαρπάσου (μέσω
Ομοσπονδίας Γονέων)
 Αγορά πακέτου αποστολής μηνυμάτων στους γονείς και κηδεμόνες για
την άμεση ενημέρωσή τους για απουσία των παιδιών τους από την
Διεύθυνση του Σχολείου.
 Αγορά πακέτου αποστολής μηνυμάτων στους γονείς και κηδεμόνες για
την άμεση ενημέρωσή τους για εκδηλώσεις, διαλέξεις, κ.α.
 Αγορά αναμνηστικών πλακετών για τους τελειόφοιτους μαθητές
 Αγορά αναμνηστικής πλακέτας για την προσφορά της Διευθύντριας
στην εκπαίδευση
 Παραχώρηση χρηματικού ποσού για βράβευση των αρίστων μαθητών
 Αγορά 15 στολών της ομάδας καλαθόσφαιρας κοριτσιών του σχολείου
μας
 Κατά την σχολική χρονιά που πέρασε, διοργανώθηκαν οι
ακόλουθες εκδηλώσεις με τη συμβολή του ΣΓ:
 Εκδήλωση γνωριμίας καθηγητών και γονιών της Α΄ Τάξης και
ενημέρωση τους για την Διδασκαλία των κύριων μαθημάτων
 Συνάντηση γνωριμίας καθηγητών και γονιών και ενημέρωση τους για
την πρόοδο των παιδιών τους.
 Χριστουγεννιάτικος Μαθητικός Χορός
 Οργανωμένη επίσκεψη στην Παραμυθούπολη 2017
 Παζαράκι την ημέρα της καρναβαλιστής παρέλασης για ενίσχυση του
ταμείου του ΣΓ
 Αποκριάτικος Μαθητικός Χορός
 Χορός τελειόφοιτων μαθητών
 Επιπρόσθετα, ο ΣΓ διοργάνωσε τις πιο κάτω διαλέξεις προς τους
γονείς :
 «Ο ρόλος των γονιών στη βελτίωση της μαθησιακής ανάπτυξης» σε
συνεργασία με ΥΠΠ
 «Αναστατωμένοι έφηβοι – Αναστατωμένοι Γονείς» σε συνεργασία με
την Παγκύπρια Σχολή Γονέων
 «Επιλογή κατεύθυνσης, σχολών και ανάπτυξη πλάνου ζωής»
 Δόθηκε μέσω του ΣΓ μία από τις διαλέξεις που δικαιούμαστε τον
χρόνο, στους καθηγητές του σχολείου μας με θέμα «ΠΩΣ ΚΤΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»
 Ακόμη, διοργανώθηκε:
 Διάλεξη σε συνεργασία με το σχολείο στους μαθητές της Γ τάξης με
θέμα «Τα επαγγέλματα του μέλλοντος, Επαγγέλματα Τεχνολογίας και
Πράσινα Επαγγέλματα».
Παρευρέθησαν δύο προσκεκλημένοι,
Λειτουργός από το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος για τα
Πράσινα Επαγγέλματα και ο Προϊστάμενος Διεθνών Σχέσεων της Cyta.
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 Επιπρόσθετα διοργανώθηκαν οι πιο κάτω διαλέξεις/ημερίδες προς
τους μαθητές:
 «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» στους μαθητές της Α΄ τάξης από τη Cyta
 «Safer Internet Day 2018» με συμμετοχή 31 μαθητών και 2
καθηγητών του σχολείου μας.
 «Οφέλη για σπουδές στην Γαλλία» από εκπρόσωπο του Γαλλικού
Ινστιτούτου.
 Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η αρμόδια επιτροπή του ΣΓ
διενεργούσε ελέγχους για την καθαριότητα και τα είδη που
πωλούνται στο κυλικείο. Ο ΣΓ σε συνεργασία με την Διεύθυνση του
σχολείου, ενημέρωσε την Σχολική Εφορεία ότι υπήρχαν προβλήματα σε
θέματα καθαριότητας και ειδών πώλησης και με συχνή επικοινωνία με τον
σχολικό έφορο, τέλος της χρονιάς με τη νενομισμένη διαδικασία έληξε το
συμβόλαιό του κυλικειάρχη.
 Ο ΣΓ συμμετείχε, βάσει των νέων κανονισμών, στις Επιτροπές του
σχολείου (Πειθαρχικό Συμβούλιο, Προσφορών Σχολικών Εκδόσεων,
Πρόνοιας, Εσωτερικούς Κανονισμούς και στη Συμβουλευτική Επιτροπή).
 Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία
Λευκωσίας:
 Συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Έκθεση 2018
 Επίσκεψη στα σχολεία Ριζοκαρπάσου

Συνδέσμων

Γονέων

 Την χρονιά που μας πέρασε, ο ΣΓ συνέχισε τη συνεργασία του με:
 Τον Δήμο Αγλαντζιάς (για καθαριότητα και ασφάλεια)
 Τη Σχολική Εφορεία (για επίλυση προβλημάτων)
 Τοπικούς φορείς για προσφορά καθημερινού γεύματος σε δύο άπορες
οικογένειες.
Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που με οποιοδήποτε τρόπο
βοήθησαν στο έργο του ΣΓ, καθώς επίσης και τη Διεύθυνση του
Σχολείου μας και τον Καθηγητικό Σύλλογο για την αγαστή
συνεργασία που είχαμε όλη τη χρονιά.
Ιούνιος 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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