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Αγαπητοί γονείς,
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών των 2ου
και 3ου δημοτικών σχολείων Παπάγου, κατόπιν προσκλήσεως των Διευθυντών των ως άνω
σχολείων, πραγματοποίησαν την Τετάρτη, 7/12/2016 συνάντηση μαζί τους, κατά την οποία
οι τελευταίοι μας παρουσίασαν τις δράσεις–εκδηλώσεις των σχολείων έως τη λήξη του
σχολικού έτους 2016 - 2017.
Ειδικότερα και σχετικά με τις δράσεις που οργανώνονται από τις εκπαιδευτικούς της
Φυσικής Αγωγής, ενημερωθήκαμε ότι η εκπαιδευτικός κα Φάλυ Παπανικολάου με τους
μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων οργανώνουν και προετοιμάζουν μουσικοχορευτική
παράσταση που θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο 2017 στο κηποθέατρο Παπάγου
Οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων θα μπορούν να επιλέξουν αν θα συμμετέχουν
στην εκδήλωση αυτή.
Προκειμένου ωστόσο να υλοποιηθεί με τον αρτιότερο τρόπο η μουσικοχορευτική
παράσταση στο κηποθέατρο, οι Διευθυντές πρότειναν τη συνδιοργάνωση της παράστασης
με τους Συλλόγους. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων, ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα των σχολείων μας,
συνεδρίασαν και αποφάσισαν τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης αυτής.
Κατόπιν τούτων, καλούμε τους γονείς των μαθητών που επιθυμούν να λάβουν
μέρος στην παράσταση στο κηποθέατρο, να συνεισφέρουν υπό τη μορφή δωρεάς προς τον
κάθε Σύλλογο το ποσό των 20 ευρώ ανά μαθητή για τις Δ΄ και Ε΄ τάξεις και το ποσό των 25
ευρώ ανά μαθητή για την ΣΤ΄ τάξη, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της αναγκαίας
υλικοτεχνικής υποδομής της παράστασης (φωτισμός, σκηνικά, κοστούμια). Το ποσό αυτό,
διευκρινίζουμε ότι αποτελεί έκτακτη επιχορήγηση του κάθε γονιού για το παιδί του και θα
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό, ενώ ο κάθε Σύλλογος θα αναλάβει
αποκλειστικά και μόνο την απρόσκοπτη συλλογή των χρημάτων. Προς τούτο, για την
καλύτερη υποστήριξη του προγράμματος και της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης από τους
Συλλόγους μας, έχει συσταθεί ομάδα εθελοντών γονιών μαθητών των σχολείων μας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για λόγους εξυπηρέτησης των γονιών και επειδή θα
πρέπει να γίνουν κάποιες αγορές ενόψει Αποκρεών, οι τελευταίοι οφείλουν να
παραδώσουν στην κα Υβόννη μέχρι το τέλος Ιανουαρίου ή το αργότερο μέσα στην πρώτη
εβδομάδα του Φεβρουαρίου το ποσό των 10€ για τα παιδιά που φοιτούν στις τάξεις Δ΄ και
Ε΄ Δημοτικού και το ποσό των 15€ για την ΣΤ΄ Δημοτικού. Τα υπόλοιπα χρήματα, ήτοι 10€
για την Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού και 10€ για την ΣΤ΄ Δημοτικού, θα πρέπει να δοθούν έως το
τέλος Φεβρουαρίου 2017 σε φάκελο που θα γράφει το όνομα του παιδιού, καθώς και το
τμήμα στο οποίο φοιτά .
Παπάγου, 25 Ιανουαρίου 2017
Οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων των μαθητών 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου

