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160Τ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 11/2018 – 10/2021

1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ
Στο πλαίςιο διενζργειασ τθσ εκλογοαπολογιςτικισ ςυνζλευςθσ του Συλλόγου, τθσ
τελευταίασ Γ.Σ. τθσ κθτείασ του απερχόμενου Δ.Σ., ςυντάςςεται ο παρόν Διοικθτικόσ
Απολογιςμόσ προσ ενθμζρωςθ των μελϊν, για τα πεπραγμζνα του Δ.Σ. του Συλλόγου
Γονζων και Κθδεμόνων του 16ου Δθμοτικοφ Σχολείου Χαλανδρίου κατά τθν περίοδο
11/2018 ζωσ 10/2021. Ακολουκοφν δράςεισ και δραςτθριότθτεσ που ζλαβαν χϊρα κατά το
αναφερόμενο διάςτθμα.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕ ΔΡΑΕΙ
 Ρροςφορά ςτο ίδρυμα ΜΕΡΙΜΝΑ (χρθματικό ποςό €50) και δράςθ με μπαλόνια ςτο
Ράρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ από μακθτζσ τθσ Δ’ τάξθσ, ςτθ μνιμθ τθσ μακιτριασ του
ςχολείου μασ Ξζνιασ.
 Δωρεά Συλλόγου ςτον Οργανιςμό MDA, για τθν μετάβαςθ ςε Νοςοκομείο τθσ Αμερικισ
για διενζργεια επζμβαςθσ του Ραναγιϊτθ – αφαιλ (€150). Επίςθσ, οργανϊκθκε
κουμπαράσ ςτθν είςοδο του ςχολείου για ςυγκζντρωςθ χρθμάτων, από γονείσ και
δαςκάλουσ, για τον ίςιο ςκοπό και ςυγκεντρϊκθκε ποςό €361,60.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ
 Διοργάνωςθ Εκελοντικισ Αιμοδοςίασ Μαρτίου 2019 & Οκτωβρίου 2020 και εγγραφζσ
για Εκελοντζσ Δότεσ Μυελοφ των Οςτϊν, υπό τθν αιγίδα του ιδρφματοσ «Πραμα
Ελπίδασ».
 Συμμετοχι του Συλλόγου μασ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Αιμοδοτϊν.
 Συγκζντρωςθ ςχολικϊν ειδϊν για το Κοινωνικό Ραντοπωλείο του Διμου Χαλανδρίου.
 Διεξαγωγι ενθμερωτικϊν ομιλιϊν από ειδικοφσ:
1. «χολικόσ εκφοβιςμόσ και αςφάλεια ςτο διαδίκτυο», από τον Αςτυνομικό
Διευκυντι Χαλανδρίου κ. Κριεηά - Φεβρουάριοσ 2019
2. «Ιςορροπία μεταξφ επαγγελματικισ και προςωπικισ ηωισ», από τθν κυρία
Μαρία Βακόλα (PhD) Οργανωςιακι Ψυχολόγο και Αν. Κακθγιτρια ςτο Ο.Ρ.Α. Μάρτιοσ 2019
3. Ομιλία από το «Όραμα Ελπίδα» για τθν Δωρεά Μυελοφ των Οςτϊν – Απρίλιοσ
2019
4. «χολικι τςάντα, οι επιπτϊςεισ τθσ ςτο μυοςκελετικό ςφςτθμα των παιδιϊν»
από τον κ. Μανιάτθ, Msc φυςικοκεραπευτι, με ειδικότθτα τθν Αλγολογία –
Οκτϊβριοσ 2019
5. «Η εξζλιξθ τθσ προςωπικότθτασ ςτθ παιδικι, τθ ςχολικι θλικία και ο ρόλοσ
του γονζα», από τθν κα Τζνια Μακρι, Οικογενειακι Σφμβουλο, Σφμβουλο
Σχζςεων και ςυγγραφζα - Νοζμβριοσ 2019
6. Επίςκεψθ ςτο ςχολείο του Ζλλθνα παραολυμπιονίκθ ακλθτι, με ςυμμετοχζσ
ςτα εαρινά και ςτα χειμερινά παραολυμπιακά αγωνίςματα, Μάκθσ Καλαρά.
Ζχοντασ κατακτιςει μια ςειρά από μετάλλια και διεκνείσ διακρίςεισ μίλθςε ςτα
παιδιά για αξίεσ όπωσ το κάρροσ, το όραμα, θ επιμονι, θ δφναμθ, θ αφοςίωςθ,
θ αγάπθ για αυτό που κάνεισ και θ πιςτι ςτον εαυτό μασ - Ιανουάριοσ 2020

7. Διαδικτυακι ςυνάντθςθ με κζμα «Σο παρόν και το μετά τθσ πανδθμίασ: Πϊσ
μπορϊ να ςυμβάλλω ςτθν ψυχολογία των παιδιϊν αυτιν τθν περίοδο» με
ειςθγθτι τον κ. Βαγγζλθσ Κ. Βερτόπουλοσ, Ψυχολόγο – Ακλθτικό Ψυχολόγο,
Συγγραφζα και ειςθγθτι ςεμιναρίων - Απρίλιοσ 2021

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ & ΛΟΙΠΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ
 Θζςπιςθ του κεςμοφ «ΙΝΕ 16ο» με τθν προβολι, Σάββατα ι Κυριακζσ, παιδικϊν
κινθματογραφικϊν ταινιϊν ςτθν Αίκουςα Εκδθλϊςεων του ςχολείου.
 Διοργάνωςθ Αποφοίτθςθσ Σ’ τάξθσ 2019 ςτθν Αίκουςα Εκδθλϊςεων του ςχολείου με
προςφορά φαγθτοφ, χυμϊν και αναψυκτικϊν. Επίςθσ προςφζρκθκαν από τον Σφλλογο
λευκϊματα και αναμνθςτικά ςτουσ αποφοιτιςαντεσ και ςτουσ δαςκάλουσ τουσ.
 Διοργάνωςθ Αποφοίτθςθσ Σ’ τάξθσ 2020 με προςφορά αναμνθςτικϊν λευκωμάτων και
χυμϊν, με περιοριςμζνθ ςυμμετοχι, λόγω των ςυνκθκϊν και των υγειονομικϊν
πρωτοκόλλων.
 Διοργάνωςθ Αποφοίτθςθσ Σ’ τάξθσ 2021 ςτο Ράρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ με φαγθτό
και χυμοφσ και τθ ςυμμετοχι των γονζων. Ρροςφορά λευκωμάτων και αναμνθςτικϊν ςε
μακθτζσ και διδακτικό προςωπικό.

ΓΙΟΡΣΕ
 Χριςτουγεννιάτικθ γιορτι Δεκεμβρίου 2018 «Χριστούγεννα στην …Πατηματοχώρα» με
bazaar, φαγθτά, παράςταςθ από κλόουν και λαχειοφόρο αγορά. Ραράλλθλα
διοργανϊκθκε Χριςτουγεννιάτικο Εργαςτιρι γονζων και μακθτϊν.
 Χριςτουγεννιάτικθ γιορτι Δεκεμβρίου 2019 «Χριςτοφγεννα ςτο παραμυκζνιο…16ο
Δθμοτικό χολείο Χαλανδρίου» και Εργαςτιρι Γονζων για καταςκευζσ. Ρροςφζρκθκαν
φαγθτό και ποτά και οργανϊκθκε παράςταςθ από μάγο για τα παιδιά και ςυμμετοχι
τηαη μπάντασ, ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων.
 Διοργάνωςθ γιορτισ (ψιςιμο και φαγθτό) για τθν Σςικνοπζμπτθ, ςτο χωρό του
ςχολείου μασ για τα ζτθ 2019 και 2020.
 Διοργάνωςθ παςχαλινισ γιορτισ 2019, με παςχαλινό bazaar, λαχειοφόρο αγορά,
παγωτό για παιδιά κακϊσ και διεξαγωγι του παςχαλινοφ Εργαςτθρίου Γονζων, για
καταςκευζσ λαμπάδων και λοιπϊν διακοςμθτικϊν και δϊρων.
 Διοργάνωςθ καλοκαιρινισ γιορτι «Summer Time 2019», με φαγθτά και ποτά, μουςικι
και παρουςίαςθ εκδιλωςθσ με τθν ςυμμετοχι των μακθτϊν και των ειςθγθτϊν που
ςυμμετείχαν ςτισ απογευματινζσ δραςτθριότθτεσ.
 Διοργάνωςθ αποκριάτικου πάρτι τον Φεβρουάριο 2020, με μουςικι, αποκριάτικο
ςτολιςμό, φαγθτό, ποτά, αναψυκτικά και λαχειοφόρο αγορά.

ΠΡΟΦΟΡΕ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ
 Δωρεά του Συλλόγου Γονζων ςτο Σχολείο μασ δφο (2) κλιματιςτικϊν για τοποκζτθςι
τουσ ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ (€200).
 Βαςιλόπιτεσ ςτισ τάξεισ, ςε διδακτικό και βοθκθτικό προςωπικό του Σχολείου και Δϊρα
λογοτεχνικά βιβλία ςτουσ μακθτζσ που κζρδιςαν το φλουρί ανά τάξθ (ζτθ 2019 και
2020).
 Παροχι οικονομικισ ςτιριξθσ ςε μακθτι για πρόςλθψθ δαςκάλασ παράλλθλθσ
ςτιριξθσ.

ΠΡΟΦΟΡΕ ΤΛΛΟΓΟΤ Ε ΣΡΙΣΟΤ
 Δϊρο ςε Σχολικό Σροχονόμο 2018 (χρθματικό ποςό €100 ), 2019 (χρθματικό ποςό €100).
 Δϊρο ςτον Φφλακα του ςχολείου για τθ ςυνδρομι του ςτθν διεξαγωγι των
απογευματινϊν δραςτθριοτιτων. Επίςθσ, προςφορά χριςτουγεννιάτικου δϊρου (ποτό).
 Δϊρο καλωςορίςματοσ τθσ Α’ τάξθσ τθσ χρονιάσ 2019-2020.

ΕΠΟΧΗ COVID-19
 Αγορά δζκα (10) tablet για ςτιριξθ μακθτϊν του ςχολείου μασ και διευκόλυνςθ τθσ
ςυμμετοχισ τουσ ςτθν διαδικαςία τθλεπαίδευςθσ, κατά τθ διάρκεια των lockdown.
Επιςθμαίνεται ότι τα tablet πωλικθκαν ςε οικογζνειεσ, ςτθν τιμι που αγοράςτθκαν
τελικά, οπότε τα χριματα επζςτρεψαν ςτο Ταμείο του Συλλόγου.
 Εξαςφαλίςαμε προςφορζσ για διενζργεια εξζταςθσ SARS CoV-2 RNA (PCR) (covid-19)
ςε προνομιακι τιμι από ΙΑΣΩ και LOCUS MEDICUS ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΚΑΙ
ΡΟΛΥΪΑΤΕΙΟ και για τα μζλθ του Συλλόγου, τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ κακϊσ και το
διδακτικό και λοιπό προςωπικό του ςχολείου.
 Διαδικτυακόσ διαγωνιςμόσ δθμιουργίασ #μζνουμε_ςπίτι (λογοτεχνία, ηωγραφικι,
καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ κ.λπ.) με δϊρο για κάκε ςυμμετζχοντα μακθτι (βιβλίο), ςτο
πλαίςιο τθσ τόνωςθσ τθσ ομαδικότθτασ και τθσ διατιρθςθσ τθσ επαφισ με τθν ςχολικι
κοινότθτα, ςτθν εποχι του Covid-19.

ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΙΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
‘Ζνασ ςθμαντικόσ και διαχρονικόσ κεςμόσ για το ςχολείο μασ είναι οι Απογευματινζσ
Δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ λαμβάνουν χϊρα κακθμερινά (πλθν Κυριακισ) ςτισ
εγκαταςτάςεισ του 16ου.
Από τθν ζναρξθ τθσ διεξαγωγισ των δραςτθριοτιτων μζχρι και τον Μάρτιο 2020 πλικοσ
ειςθγθτϊν προςφζρουν, ςτουσ μακθτζσ του ςχολείου, γνϊςθ και διαςκζδαςθ και
ταυτόχρονα προάγουν αξίεσ όπωσ θ ομαδικότθτα και θ ςυμμετοχι.
Οι δραςτθριότθτεσ μασ αφοροφν είτε ςε επαφι με ακλιματα όπωσ μπάςκετ, τζνισ,
ξιφαςκία, είτε ςε καλλιτεχνικζσ δράςεισ όπωσ παραδοςιακοί χοροί, λάτιν, μουςικοκινθτικι,
break dance, μπαλζτο, ςφγχρονοι χοροί, κεατρικζσ ομάδεσ και κεατρικό παιχνίδι. Επιπλζον
ςε Εικαςτικά, Ραπτικι, Νοθματικι. Ακόμα ςτθν εκμάκθςθ μουςικϊν οργάνων όπωσ πιάνο
και κικάρα κακϊσ και ςτθν επαφι με το κάκι και τα Μακθματικά, αλλά και ςε ςφγχρονεσ
τεχνολογίεσ μζςω τθσ Ρομποτικισ.
Οι ςυμμετοχζσ των παιδιϊν ξεπερνοφν τισ 100 κάκε ζτοσ ενϊ άνω των 20 εξειδικευμζνων
ειςθγθτϊν ςυμμετζχουν και αναλαμβάνουν τθν διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ
Αναφορικά με τα οικονομικά πεπραγμζνα του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων κατά τθ
διάρκεια τθσ κθτείασ του, από τον Νοζμβριο 2018 μζχρι και τον Οκτϊβριο 2021,
ςθμειϊνονται τα εξισ:


Ειςπράχκθκαν ςυνολικά ζςοδα ποςοφ €11.778,75 και διενεργικθκαν δαπάνεσ
ςυνολικοφ φψουσ €9.054,76, δθμιουργϊντασ πλεοναςματικι ταμειακι διαφορά
ενεργθτικοφ φψουσ €2.723,79.



Το ςφνολο των ςυναλλαγϊν καταχωρικθκε ςτο οικείο Βιβλίο Ταμείου.



Για το ςφνολο των διενεργθκειςϊν δαπανϊν υπιρξε θ ζγκριςθ του Δ.Σ. του
Συλλόγου κακϊσ και θ τελικι γνωμάτευςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ ότι: «η
διαχείριςη από το Διοικητικό Συμβοφλιο κατά την παραπάνω χρονική περίοδο ζγινε
προςεκτικά και χωρίσ αταξία, γι’ αυτό προτείνει ςτην Γενική Συνζλευςη να εγκρίνει
την Ζκθεςη τησ Επιτροπήσ και να απαλλάξει τα Μζλη του Δ.Σ. από κάθε ευθφνη.».

