ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο - 17
ΔΚΣΑΚΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ
ΣΟΤ 16ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ

ήκεξα, εκέξα Πέκπηε 28.11.2019, ζηηο 20:30 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γ
ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ηνπ 16ΟΤ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ.
Παξόληεο :
1
2
3
4
5

ΣΑΘΗ ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ
ΥΡΗΣΟ ΜΑΣΟΤΚΑ
ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ
ΚΩΣΑ ΟΚΣΑΠΟΓΗ
ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΔΡΠΟΤ

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ


ΚΛΗΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ
ΜΔΛΩΝ



ΔΠΙΛΟΓΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ ΣΩΝ
ΜΑΘΗΣΩΝ



ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΥΩΡΩΝ
ΥΟΛΔΙΟΤ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ
ΑΠΟ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ



ΘΔΜΑΣΑ
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΗ
ΓΙΟΡΣΗ

1



Θέμα 1. ΚΛΗΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ

Μεηά ηηο παξαηηήζεηο ησλ θ.θ. Γξπιιάθε Αύγνπζηνπ θαη Υξηζηίλαο
Γεξσκαξθάθε, απνθαζίζηεθε, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα από ην
Καηαζηαηηθό ηνπ πιιόγνπ, ε θιήζε ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, θνπ
Καξύπνγινπ Βαζίιε θαη θαο Οηθνλνκίδε Φαίεο, γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ
ηνπ Γ..



Θέμα 2. ΔΠΙΛΟΓΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ
ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο θσηνγξάθηζεο ησλ καζεηώλ, κεηά από ηελ
παξάζεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ δύν επαγγεικαηηώλ θσηνγξάθσλ,
απνθαζίζηεθε

ΟΜΟΦΩΝΑ

ε

επηινγή

ηεο

«ΦΩΣΟΡΑΜΑ».

Λνηπά

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηηο πξνζθνξέο ηεο εηαηξείαο πξνο
ηνλ ύιινγν, έρνπλ θαηαγξαθεί αλαιπηηθά ζην ειεθηξνληθό κήλπκα πνπ έρεη
απνζηαιεί πξνο ηα κέιε.



ΘΔΜΑ 3. ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΥΩΡΩΝ ΥΟΛΔΙΟΤ ΣΟ
ΤΛΛΟΓΟ ΑΠΟ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Μεηά

θαη

από

ζρεηηθή

ζπδήηεζε

κε

ηελ Γηεύζπλζε

ηνπ

ζρνιείνπ

απνθαζίζηεθε ε απνζηνιή επίζεκνπ Αηηήκαηνο πξνο ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή
γηα παξαρώξεζε ρώξσλ ηόζν γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ
εξγαζηεξίσλ, όζν θαη γηα ηελ κόληκε ρξήζε ρώξσλ ζην ππόγεην ηνπ ζρνιείνπ
θαζώο θαη γηα ηελ πξνβνιή ηαηληώλ δύν άββαηα θάζε κήλα.



ΘΔΜΑ 4. ΘΔΜΑΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΗ ΓΙΟΡΣΗ

πδεηήζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην επεξρόκελν ρξηζηνπγελληάηηθν
bazaar, όπσο ην ζηήζηκν ηεο γηνξηήο εληόο ηνπ ζρνιείνπ ζην ηζόγεην, ε
εθηύπσζε

θσηνηππηώλ

γηα

ηηο

θαηαζθεπέο
2

ησλ

εξγαζηεξίσλ

θ.ά.

Απνθαζίζηεθε επίζεο ε θάιπςε ηεο εθδήισζεο από κνπζηθή κπάληα, ε
ρξήζε δύν θαζαξηζηξηώλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ζρνιείνπ, ε δηεμαγσγή
ιαρεηνθόξνπ θαη αγνξά ησλ απαηηνύκελσλ γηα απηή (ιαρλνί, ζαθνύιεο δώξσλ
θ.ιπ.), ε αγνξά θαη ςήζηκν θξέαηνο (ζνπβιάθηα), ε αγνξά θξαζηώλ (καδί κε
απαηηνύκελα) θαζώο θαη όισλ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο
εθδήισζεο.

Γελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε θαη ζπληάζζεηαη ην παξόλ
ΥΑΛΑΝΓΡΙ 28.11.2019
ΠΡΟΔΓΡΟ

ΤΠΟΓΡΑΦΔ

ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
ΟΚΣΑΠΟΓΗ ΚΩΣΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
(ηεξήζεθαλ πξαθηηθά από ηνλ Σακία)
ΣΑΜΙΑ
ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΣΑΘΗ
ΜΔΛΗ
ΜΑΣΟΤΚΑ ΥΡΗΣΟ
ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ
ΚΔΡΠΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ
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