
        Χαλκίδα, 27/11/2017 

 

Αγαπητοί  Γονείς και Κηδεμόνες 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 

με την έναρξη της σχολικής  χρονιάς και αναζητώντας τρόπους διευκόλυνσης  και διεύρυνσης 

της λειτουργίας του σχολείου, ώστε να καλύπτει τόσο τις λειτουργικές, όσο και τις ευρύτερες 

μαθησιακές ανάγκες των παιδιών μας, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την αδράνεια του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, που δεν έχει εκπροσώπηση για τα τελευταία 3 χρόνια, 

για δυσνόητους λόγους και με σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες, λόγω αδιαφορίας ετών. 

Είναι κρίμα η συμπαράσταση και η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο να 

μην είναι δομημένη και να μην εξυπηρετεί το κοινό όφελος των μαθητών.  Τα παιδιά και οι 

καθηγητές μας  χρειάζονται! Η στήριξη του Διευθυντή κ. Κακαβά σε αυτή μας την 

προσπάθεια είναι εξαιρετική και με ιδιαίτερη ευαισθησία σε όλα τα θέματα που έχουν 

προκύψει. 

Ως εκ τούτου μια ομάδα δέκα Γονέων, με ατομική πρωτοβουλία και προσφορά, σε συνεργασία 

με τον  πρωτύτερο  Πρόεδρο του Συλλόγου, φροντίσαμε να ξεκαθαρίσουμε τη λειτουργία του 

Συλλόγου και να τη θέσουμε σε καθαρές και υγιείς βάσεις . Με την παρούσα επιστολή 

συγκαλούμε Γενική Συνέλευση με σκοπό την ανάληψη δράσης και προτάσεις από άτομα που 

θα εκλέξουμε όλοι μαζί. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει θα αναλάβει έναν 

Σύλλογο χωρίς  παλαιότερες επιβαρύνσεις ή δεσμεύσεις και θα μπορέσει, βάσει 

καταστατικού, να λειτουργήσει σαν επικουρική ομάδα ανάμεσα στους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς ενισχύοντας το Λύκειο στον κοινωνικό του ρόλο και στηρίζοντας την κάθε 

προσπάθεια των παιδιών για την κατάληψη των στόχων τους. 

Παρακαλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται να προσφέρουν ενεργά στις διαδιακασίες 

να  επικοινωνήσουν νωρίτερα με τους γονείς : 

1) Τζιγιάννης Αντώνιος,  τηλ.  6932075799 

2) Καράγκου Χρύσα, τηλ.  6973495081 

3) Μπασούκου Νατάσα , τηλ.  6951000141 

Αυτά μπορέσαμε να κάνουμε εμείς οι λίγοι.  

Τα υπόλοιπα χρειάζεται να τα κάνουμε παρέα. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4ΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
 

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 ΜΜ 

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ 

ΘΕΜΑΤΑ:  

 

Α. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Β. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ 

Γ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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