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Απολογισμός Γεμικής Συμέλευσης της 09 Οκτωβρίου 2021
Αγαπθτοί γονείσ & κθδεμόνεσ,
Μετά το πζρασ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του ςυλλόγου μασ που διεξιχκθ το Σάββατο 09/10/2021, κα κζλαμε να
ςασ γνωςτοποιιςουμε τα κζματα που ςυηθτικθκαν.
Αρχικά, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε όλουσ τουσ γονείσ που παρευρζκθκαν ςτθν ςυνζλευςθ και παράλλθλα
κα κζλαμε να προςκαλζςουμε και τουσ υπόλοιπουσ γονείσ ςτισ επόμενεσ ςυνελεφςεισ. Μζςα από αυτζσ,
μακαίνουμε και παίρνουμε αποφάςεισ που δυναμϊνουν το ςφλλογο και το ςχολείο, με ςτόχο ζνα χαροφμενο
περιβάλλον για τα παιδιά μασ.
Θα ξεκινιςουμε τον απολογιςμό μασ με λίγα λόγια για τον ςφλλογο, τον ςκοπό του και γενικά κα
προςπακιςουμε να ςασ ενθμερϊςουμε για όλα όςα ζχει κάνει τo ΔΣ Συλλόγου Γονζων & κθδεμόνων από το
2018, όπου και πραγματοποιικθκαν οι εκλογζσ για τθν ανάδειξι του.
Ασ ξεκινιςουμε λοιπόν με λίγα λόγια για τον ςφλλογό μασ. Ο ςφλλογοσ γονζων & κθδεμόνων μακθτϊν του 11ου
Σχολείου Γλυφάδασ, δθμιουργικθκε το 1979 (09/12/1979) με καταςτατικό το οποίο κατατζκθκε ςτο
Πρωτοδικείο Ακθνϊν και αναγνωρίςτθκε ςαν ςωματείο με τθν απόφαςθ 372 / 11/02/1980 και αρικμό μθτρϊου
9376.
Είναι ζνα όργανο κεςμοκετθμζνο και εκφράηει τουσ γονείσ μζςα το ςχολείο. Μζλθ του είναι ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ με
ενεργά μζλθ τουσ εγγεγραμμζνουσ, που ζχουν και το δικαίωμα να εκλεγοφν και να εκλζγονται ςτα όργανα του
ςυλλόγου. Ζδρα του ςυλλόγου είναι το ςχολείο, κυρίαρχο όργανο είναι θ Γενικι ςυνζλευςθ των γονζων που
ςυνζρχεται τακτικά 1 φορά τον χρόνο, δίνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και εκλζγει κάκε 2 χρόνια το Διοικθτικό
ςυμβοφλιο ( Δ.Σ ), τθν ελεγκτικι επιτροπι ( Ε.Ε ), τουσ Αντιπροςϊπουσ ςτθν ζνωςθ Συλλόγων Γονζων του Διμου
και τον εκπρόςωπο ςτο «Συμβοφλιο Σχολικισ κοινότθτασ».
Σκοπόσ του ςυλλόγου είναι : Η παροχι θκικισ αλλά και υλικισ υποςτιριξθσ, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτθτο,
για τθ διαςφάλιςθ ενόσ υγιοφσ περιβάλλοντοσ μάκθςθσ και τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.
Είναι ςυνεχϊσ δίπλα ςτο ςχολείο και προςπακεί μζςα από τισ δράςεισ του να καλφψει πάγιεσ ανάγκεσ του. Να
επικοινωνιςει τα προβλιματα ςτο Διμο, να προςπακιςει μζςα από τθν ετιςια ςυνδρομι του ςυλλόγου να
διορκϊςει και να καλφψει ανάγκεσ, ζχοντασ ςαν ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ καλφτερου περιβάλλοντοσ μζςα ςτο
ςχολείο ϊςτε τα παιδιά μασ να μακαίνουν και να περνάνε καλφτερα μζςα ςε αυτό.
Οικονομικόσ Απολογιςμόσ: Το ζςοδο του ςυλλόγου είναι ΜΟΝΟ θ ετιςια ςυνδρομι που πρζπει ΟΛΟΙ οι γονείσ
(οικογζνειεσ ) να καταβάλουν ζτςι ϊςτε ο ςφλλογοσ να μπορεί να ζχει ζςοδα και να μπορεί να κάνει δράςεισ για
το καλό του ςχολείου και κατ’ επζκταςθ των παιδιϊν μασ. Η ετιςια ςυνδρομι του ςυλλόγου μασ είναι τα 10€
ανά οικογζνεια ανεξαρτιτωσ των παιδιϊν που ζχει κάποια οικογζνεια ςτο ςχολείο μασ. Μπορεί να ζχει 1 παιδί
αλλά μπορεί να είναι και 3 ι 4 παιδιά, θ ςυνδρομι δεν αλλάηει και είναι 10€ ανά οικογζνεια το χρόνο.
Ενθμερωτικά, ςτο ςχολείο μασ φζτοσ (2021-2022) φοιτοφν 261 παιδία και είμαςτε ςχεδόν 190 οικογζνειεσ.
Σε αυτό το ςθμείο, να ενθμερϊςουμε ότι τα όποια ζςοδα του ςυλλόγου δεν μποροφν να κρατθκοφν ςτο ταμείο
και κα πρζπει μζχρι το τζλοσ τθσ κάκε ςχολικισ χρονιάσ (υπιρχε αλλαγι λόγω του covid, για μζχρι τζλοσ
Οκτωβρίου) να ζχουν διατεκεί όλα τα χριματα που ζχουν ςυγκεντρωκεί από τισ ετιςιεσ ςυνδρομζσ ι από
οποιαδιποτε άλλθ οικονομικι ενίςχυςθ – Δωρεά.
Με αυτό τον τρόπο λοιπόν μπορζςαμε να πραγματοποιιςουμε τισ παρακάτω δράςεισ:
1. Αγοράςαμε καινοφργια Ηχεία για όλεσ τισ τάξεισ του ςχολείου μασ ( 2018 )

2. Τοποκετιςαμε κουρτίνεσ ςτθν είςοδο του ςχολείου ϊςτε να μποροφν οι εκπαιδευτικοί μασ να
δθμιουργιςουν ζναν χϊρο για διάφορεσ εκδθλϊςεισ ( 2018 )
3. Αγοράςαμε αντιςθπτικά GEL για όλεσ τισ τάξεισ του ςχολείου αλλά και για τισ τουαλζτεσ και ζχει ιδθ
δρομολογθκεί και για φζτοσ να γίνει κάτι αντίςτοιχο (2018 – 2019 – 2020 )
4. Αγοράςαμε ζναν εξωτερικό πίνακα ανακοινϊςεων και τον τοποκετιςαμε ϊςτε το ςχολείο να αναρτά τισ
ανακοινϊςεισ του χωρίσ να βρζχονται ( 2018 )
5. Αγοράςαμε χριςτουγεννιάτικα δϊρα και ςοκολάτεσ για όλα τα παιδιά τα οποία μοίραςε ο Άγιοσ Βαςίλθσ
(2018 – 2019 – 2020 – 2021)
6. Αγοράςαμε βαςιλόπιτεσ για όλεσ τισ τάξεισ και τα δϊρα για το κάκε φλουρί (2018 – 2019 – 2020 – 2021)
7. Αγοράςαμε εξωτερικοφσ προβολείσ LED για το ςχολείο ϊςτε οι εκπαιδευτικοί μαηί με τα παιδιά μασ να
μποροφν να κάνουν εκδθλϊςεισ (2019)
8. Βοθκιςαμε ςτθν οργάνωςθ τθσ Γιορτισ τθσ ΣΤϋ με τθν αγορά των πυροτεχνθμάτων, τθν αγορά πίτςασ για
φαγθτό κ.α. (2018 – 2019 – 2020 – 2021)
9. Αγοράςαμε ποδιλατο για το αποκριάτικο πάρτι μασ και τθν λαχειοφόρο αγορά (2019)
10. Καλζςαμε ςτο Αποκριάτικο Πάρτι DJ με φωνθτικι εγκατάςταςθ, τον διαςκεδαςτι TRIKY MIKY για να
περάςουν τα παιδιά όμορφα, πιραμε πίτςεσ για όλα τα παιδιά κακϊσ και αναψυκτικά και κραςί για όλουσ
11. Αγοράςαμε τα υλικά για τα Bazaar των Χριςτουγζννων και του Πάςχα (2018 - 2019)
12. Αγοράςαμε και τοποκετιςαμε Black Out Rollers ςτα παράκυρα ςτθν είςοδο του ςχολείου (2019)
13. Προμθκεφςαμε με νζα μονάδα Η/Υ το τμιμα Δ1 διότι είχε χαλάςει ο υπολογιςτισ τθσ τάξθσ (2019)
14. Πλθρϊςαμε ιδιωτικι αςφάλεια για όλα τα παιδιά που ςυμμετείχαν και κα ςυμμετάςχουν ςτισ εξωςχολικζσ
δραςτθριότθτεσ (Ιςχφει για τθν περιόδο που είχαμε εξωςχολικζσ 2018 εϊσ και Μάρτιο του 2020)
15. Αποκτιςαμε τθν Ηλεκτρονικι εφαρμογι «Schoolconnect». Μία νζα εφαρμογι που όλοι οι γονείσ του
ςχολείου μασ, κα μποροφν να τθν ζχουν ςτο κινθτό τουσ και να λαμβάνουν άμεςα ότι νζο ανακοινϊνει ο
ςφλλογοσ. Μια εφαρμογι που ιμαςταν οι πρϊτοι που τθν ξεκινιςαμε ςαν ςφλλογοσ και που μασ βοικθςε
πάρα πολφ μζςα ςτισ δφςκολζσ μζρεσ του κορωνοϊοφ με τθν άμεςθ ενθμζρωςθ όλων όςων τθν ζχουν
εγκαταςτιςει. Αυτι τθν ςτιγμι δεν τθν ζχουμε ανανεώςει διότι αρκετοί γονείσ δεν τθν είχαν εγκαταςτιςει
και δεν τθν χρθςιμοποιοφςαν. Απο τουσ 292 μακθτζσ που είχε το ςχολειό μασ το 2019 , μόλισ 102 παιδιά μακθτζσ είχαν κάνει εγγραφι ςε αυτι τθν εφαρμογι – εργαλείο ενθμερώςθσ και επικοινωνίασ. ( 2019 )
16. Αγοράςαμε και δϊςαμε ςοκολάτεσ ςτθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ (2018 – 2019 – 2020)
17. Αγοράςαμε δωράκια (μολφβι, ξφςτρα, γόμα) για τα πρωτάκια μασ, ςαν ζνα καλωςόριςμα ςτο “μεγάλο
ςχολείο” (2018 – 2019 – 2020 – 2021)
18. Αγοράςαμε - ράψαμε 40 νζα ςιματα με το λογότυπο του ςχολείου για τισ παρελάςεισ των παιδιϊν μασ
(2020)
19. Αγοράςαμε φουλάρια και γραβάτεσ για τθν παρζλαςθ τθσ 25θσ Μάρτιου 2019 (2020)
20. Αγοράςαμε τετράδια, μολφβια, τςάντεσ και τα δϊςαμε ςτθν ζνωςθ ςυλλόγου Γλυφάδασ ενιςχφοντασ τθν
Δράςθ «ΤΣΑΝΤΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ» και διακζςαμε 5 γεμάτεσ ΤΣΑΝΤΕΣ ςτο ςχολείο μασ ϊςτε να δοκοφν ςε παιδιά
που ζχουν ανάγκθ (2018-2019-2020-2021)
21. Ολοκλθρϊςαμε τθν τοποκζτθςθ των projector ςε όλεσ τισ τάξεισ του ςχολείου ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να
μποροφν και μζςω τθσ εικόνασ - ιχου να μεταλαμπαδεφουν τθ γνϊςθ ςτα παιδιά μασ (2020)
22. Αγοράςαμε καλϊδια και ειδικοφσ ανταπτόρεσ (adaptors HDMI to VGA) για όλεσ τισ τάξεισ του ςχολείου
ϊςτε να μποροφν να ςυνδεκοφν οι υπολογιςτζσ που υπιρχαν ςτθν κάκε τάξθ με τουσ νζουσ projectors
(2020)
23. Αγόραςαμε ζναν εγχρωμο laser Εκτυπϊτθ HP 150 για το ςχολείο ϊςτε να μποροφν να εκτυπϊνονται
ζγχρωμα τα απολυτιρια των παιδιϊν μασ (2021)
24. Προχωριςαμε μζςω Δωρεάσ γονζα του Σχολείου μασ και δϊςαμε για τθν αίκουςα πλθροφορικισ, 12
Υπολογιςτζσ, 5 Οκόνεσ και 1 Laptop (2021)
25. Προχωριςαμε ςε αγορά 10 ssd δίςκων + ειδικϊν adaptors ϊςτε να ςυνεχίςουμε τθν αναβάκμιςθ των
υπολογιςτϊν του Σχολείου (2021)
26. Αγόραςαμε και δϊςαμε ςτο ςχολείο μασ θλεκτρικι τρόμπα για να μποροφν οι δάςκαλοι τθσ Φυςικισ
αγωγισ να φουςκϊνουν τισ μπάλεσ (2021)
27. Προχωριςαμε ςε αποχαιρετθςτιριο Παρτυ για τα τα παιδιά τθσ ΣΤ’ τάξθσ τθσ χρονιάσ 2020 – 2021 που
πραγματοποιικθκε ςτον χϊρο του Σχολείου και ο Σφλλογοσ κανόνιςε DJ + Πυροτεχνιματα +
Επαγγελματικι Βιντεοςκόπθςθ 3ϊρων με διάκεςθ νερϊν, χυμϊν και πατατακια ςε όλα τα παιδιά και τουσ
αποχαιρετίςαμε με μια κοφπα ενκφμιο για όλα τα παιδιά τθσ ΣΤ τάξθσ
28. Αγοράςαμε και διακζςαμε ςτο ςχολείο μασ και τα παιδιά μασ δφο φοφρνουσ μικροκυμάτων KENWOOD (
2019 – 2020 )

29. Αγοράςαμε και αλλάξαμε τον εςωτερικό πίνακα ανακοινϊςεων ςτθν είςοδο του ςχολείου μασ, λόγω του
ότι ο παλαιόσ είχε χαλάςει και ιταν επικίνδυνοσ για τα παιδιά μασ (2020)
30. Με αφορμι τθν παγκόςμια μζρα για τα δικαιϊματα των παιδιϊν ςτισ 20 Νοεμβρίου, διακζςαμε 2€ από
κάκε ετιςια ςυνδρομι και μαηί με τουσ γονείσ που ςυμμετείχαν ςτθν παραπάνω ενζργεια καταφζραμε και
διακζςαμε το πόςο που ςυγκεντρϊκθκε ςτο MAKE – A – WISH – ΕΛΛΑΔΑΣ (2019)
31. Καταφζραμε και πιραμε μζςω χορθγίασ και διακζςαμε ςτο ςχολείο μασ , 2 εκτυπωτζσ laser, 1
πολυμθχάνθμα laser, 1 καταςτροφζα εγγράφων, 3 οκόνεσ Η/Υ για να καλφψουμε ανάγκεσ του ςχολείου.
Ευχαριςτοφμε κερμά τθν εταιρία GlobalSat που ανταποκρίκθκε ςτο αίτθμά μασ (2019)
32. Αγοράςαμε και διακζςαμε ςτο αποκριάτικο πάρτι μασ το πρϊτο δϊρο τθσ λαχειοφόρου που ιταν ζνα
Ηλεκτρικό Πατίνι Xiaomi , Αξίασ 399€ ( 2020 )
33. Συνεχίςαμε τθ δράςθ «Μθν ξεχνάσ το καπάκι να κρατάσ» όπου και καταφζραμε να γεμίςουμε 30
Σακοφλεσ και να τισ δϊςουμε ςτθν κοινωνικι επιχείρθςθ «Ζνα παιδί μετράει τα Άςτρα». Μια δράςθ που
ςυνεχίηεται και κα ςυνεχιςτεί και ςτο νζο ςχολικό ζτοσ. Μια παράκλθςθ, μζςα ςτισ ςακοφλεσ να
υπάρχουν μόνο καπάκια και όχι αλλοφ είδοσ πλαςτικά όπωσ μπόλ, δοχεία αποκικευςθσ φαγθτών κ.α.
διότι δεν τα δζχονται και πρζπει να ξεχωρίηονται από εμάσ (2018-2019-2020-2021)
34. Με τθν βοικεια γονζων & κθδεμόνων του ςχολείου, κατεβάςαμε , πλφναμε και τοποκετιςαμε όλεσ τισ
κουρτίνεσ των τάξεων. Σασ ευχαριςτοφμε κερμά για τθν βοικεια ςασ. (2019)
35. Με τθν βοικεια του Διευκυντι του Σχολείου μασ Κου Θειόπουλου, προχωριςαμε ςε αποχαρακτθριςμό
του Υπογείου του Σχολείου μασ ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μελλοντικά ςαν χϊροσ για τα παιδιά
μασ (2021)
36. Πραγματοποιικθκε απο τον Διμο Γλυφάδασ με τθν βοικεια όλων των Αντιδθμάρχων θ πλιρθσ ανακαίνιςθ
των τουαλετϊν και τοποκετικθκαν κανοφργιεσ υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ, καινοφργια πλακάκια,
καινοφργια καηανάκια κτλ κτλ. (Τουσ ευχαριςτοφμε Θερμά για αυτό) - 2021
37. Δθμιουργικθκε απο τθν αρχι τουλζτα για ΑΜΕΑ - 2021
38. Τοποκετικθκε νζο Συρματόπλεγμα ςτθν είςοδο απο τθν Οδό Αττικισ ϊςτε να εξαςφαλίςουμε να μθν
ειςζρχονται ςτο χϊρο του ςχολειου εξωςχολικοί και κάνουν ηθμιζσ (2021)
39. Αγοράςαμε και παραδϊςαμε πλοφςιο ακλθτικό εξοπλιςμό ςτο ςχολείο μασ (Μπάλλεσ Βόλεχ ,
ποδοςφαίου, χαντ μπολ κ.α) - 2021
Όλα τα παραπάνω πραγματοποιικθκαν απο το απερχόμενο Δ.Σ.. Φζτοσ, με τθ Γενικι ςυνζλευςθ και τισ εκλογζσ
που πραγματοποιικθκαν τθν Κυριακι 17/10/2021, για τθν αναδείξθ του νζου Δ.Σ. ξεκινιςαμε και επίςθμα τθ
νζα χρονιά και πραγματικά κα χρειαςτοφμε όλουσ τουσ γονείσ δίπλα μασ. Οι ςτόχοι για τθ ςυγκεκριμζνθ χρόνια
είναι μεγάλοι, υπάρχουν πολλά πράγματα που ζχουμε μπροςτά μασ να κάνουμε και χωρίσ τθν βοικεια ΌΛΩΝ
των γονιϊν δεν κα τα καταφζρουμε. Θα πρζπει όλοι οι γονείσ να ςυνειςφζρουν με τθν ετιςια ςυνδρομι διότι
όλα τα χριματα διατίκενται για το ςχολείο και τα παιδιά μασ.
Να ενθμερϊςουμε εδϊ ότι όςοι γονείσ επικυμοφν να διακζςουν κάποιο επιπλζον πόςο ι να κάνουν τθν
οποιαδιποτε Δωρεά ι να βοικθςουν με το επάγγελμα τουσ ςε διάφορα πράγματα που υπάρχουν, μποροφν να
απευκυνκοφν ςτον ςφλλογο και εκτόσ από τθν ετιςια ςυνδρομι να δϊςουν τθν όποια «άλλθ ενίςχυςθ»
επικυμοφν, ϊςτε να μπορζςουμε να πετφχουμε πιο εφκολα τουσ ςτόχουσ που ζχουμε βάλει.
Όλοι μαηί μποροφμε να πετφχουμε πολλά!!! Ασ το πιςτζψουμε και πάμε να ςυνεχίςουμε να κάνουμε ζνα
ςχολείο που τα παιδιά αλλά και οι εκπαιδευτικοί να μποροφν να κάνουν το μάκθμα τουσ ςε ςυνκικεσ νζων
τεχνολογιϊν και υποδομϊν.
Τζλοσ , ςασ ενθμερϊνουμε για το mail του ςυλλόγου ϊςτε να το γνωρίηουμε όλοι και είναι το
goneis11ou@yahoo.com , επίςθσ για όςουσ ζχουν facebook μποροφν να μασ βροφν ςτθν ςελίδα : Σφλλογοσ
γονζων και κθδεμόνων 11ου Δθμοτικοφ Σχολείου Γλυφάδασ , ζτςι ϊςτε να μακαινετε άμεςα όλεσ τισ ενεργείεσ
του Συλλόγου. Για τθν ςυμμετόχθ ςασ ςτθν ςελίδα του Facebook κα χρειαςτεί να απαντιςετε τθν ερϊτθςθ για το
ςε ποια τάξθ είναι το/τα παιδί/παιδιά ςασ.
Σασ ευχαριςτοφμε πολφ
Με εκτίμθςθ
Το απερχόμενο Δ.Σ. Συλλόγου γονζων & κθδεμόνων
11ου Δθμοτικοφ Σχολείου Γλυφάδασ

