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Δράσεις Συλλόγου Γονέων
Φεβρ. 2019- Οκτ. 2020
Φεβρουάριος
2019

Σύσταση νέου Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 3 ου Γυμν. Αμαρ. κατόπιν εκλογών.

Δώρο καθηγητών από κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας
Φεβρουάριος
2019

Προσφέρθηκε από τον Σύλλογο:
1 διπλό εισιτήριο για θεατρική παράσταση στον αντίστοιχο τυχερό καθηγητή
(κυρία Μαρινάκη).

Επιτήρηση στο Χορό του 15μελούς στο χώρο του 3ου Γυμνασίου
Μάρτιος
2019

Απρίλιος
2019

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και μετά από παρότρυνση
των μελών ορισμένοι γονείς εθελοντικά παραβρεθήκαμε στο χώρο του Γυμνασίου
καθ’ όλη τη διάρκεια του Χορού του 15μελούς για την φύλαξη και επιτήρηση των
χώρων εντός και εκτός του σχολείου.

Ομιλία Ψυχολόγου
Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Αμαρουσίου και του
3ου Γενικού Λυκείου, διοργάνωσαν σε αίθουσα του Δημαρχείου Αμαρουσίου, το
Σάββατο 6 Απριλίου 2019, συζήτηση-ομιλία με θέμα "Εφηβική ηλικία σε ψηφιακούς
καιρούς-Γονεϊκές προκλήσεις".

Πασχαλινό Bazaar
Απρίλιος
2019

Κατασκευάστηκαν 100 λαμπάδες, ψήθηκαν δεκάδες πασχαλινά κουλουράκια και
μαρμελάδες από εθελοντές γονείς/μαθητές/μέλη του Δ.Σ, τα οποία διατέθηκαν προς
πώληση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου μας.
Οι λαμπάδες που περίσσεψαν δωρίστηκαν στα παιδιά που φιλοξενούνται στο
φιλανθρωπικό ίδρυμα «Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο» (Κρέμου 128, Καλλιθέα).
Κατασκευάστηκαν και δωρίστηκαν επιπλέον 28 χειροποίητες λαμπάδες από τη
Γραμματέα του Δ.Σ. αποκλειστικά για τους καθηγητές και το προσωπικό του
σχολείου.

Γιορτή λήξης σχολικού έτους και αποχαιρετισμός Γ’ Γυμνασίου

Ιούνιος
2019

Σεπτέμβριος
2019

Δόθηκαν αναμνηστικά λευκώματα με φωτογραφίες των παιδιών στους μαθητές της
Γ’ Γυμνασίου μετά από φωτογράφιση των μαθητών που πραγματοποιήθηκε στο
χώρο του σχολείου (Δώρο από τον Σύλλογο Γονέων).
Έγινε Bazaar χρησιμοποιημένου βιβλίου όπου τα βιβλία δωρίστηκαν από τους γονείς
του σχολείου μας. Τα βιβλία που περίσσεψαν έχουν κρατηθεί για επόμενο Bazaar
εκτός από ορισμένα πολύ αξιόλογα που δόθηκαν στη βιβλιοθήκη του σχολείου.
Αγοράστηκαν (σε πολύ χαμηλή τιμή από το κρεοπωλείο «Κυριακάκης») σουβλάκια,
ψήθηκαν σε ψησταριά και στη συνέχεια πουλήθηκαν (1 €/τμχ.) στον επάνω προαύλιο
χώρο του σχολείου από μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου και κάποιους εθελοντές γονείς.
Τέλος υπήρχαν αναψυκτικά και μουσική με D.J., προσφορά του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων.

Δώρο καλωσορίσματος για μαθητές Α’ Γυμνασίου
Δόθηκε σε κάθε νέο μαθητή δώρο καλωσορίσματος από τον Σύλλογο, ένα πακέτο με
1 κασετίνα, 2 στυλό, ένα μολύβι με γόμα («Πλαίσιο») και πολλές ευχές!

Δώρο Αριστούχων
Οκτώβριος
2019

Δεκέμβριος
2019

Στους αριστεύσαντες μαθητές της προηγούμενης σχολικής περιόδου, δωρίστηκε από
τον Σύλλογο Γονέων ένα αναμνηστικό μπρελόκ μεταλλικό χαραγμένο με
συγχαρητήριες ευχές.

Προσφορά αναψυκτικών στο Χριστουγεννιάτικο Χορό του 15μελούς
στο χώρο του 3ου Γυμνασίου
Προσφέρθηκαν από το Σύλλογο όλα τα αναψυκτικά (με εξασφάλιση δωροεπιταγής
από τον «Σκλαβενίτη») στο Χριστουγεννιάτικο Χορό του 15μελούς προκειμένου τα
παιδιά από την πώλησή τους να έχουν καθαρά έσοδα για την εκδρομή τους.

Συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar των μαθητών
Δεκέμβριος
2019

Βοήθεια στην οργάνωση, το στήσιμο και τον στολισμό των πάγκων με τις κατασκευές
των παιδιών, εκτύπωση αφίσας και τοποθέτησή της σε κεντρικά σημεία της γύρω
περιοχής. Επίβλεψη από μέλη του Δ.Σ τις ημέρες του Bazaar και προσφορά
κερασμάτων (αναψυκτικών, κρασιού, ξηρών καρπών και μικρών γλυκισμάτων).

Πρωτοχρονιάτικες Βασιλόπιτες και Δώρα μαθητών/καθηγητών
Ιανουάριος
2020

Συνολικά προσφέρθηκαν από τον σύλλογο:
10 βασιλόπιτες, 10 ηχεία Bluetooth για κάθε τυχερό μαθητή ανά τμήμα και 1 διπλή
πρόσκληση για θεατρική παράσταση, για τον αντίστοιχο τυχερό καθηγητή (κύριο
Καραμεσάλη).

Lock Down λόγω Κορονοϊού (COVID-19)
Μάρτιος
2020

Είχε προσκληθεί από το Σύλλογο ο κύριος Θανάσης Χούντρας για την
πραγματοποίηση Σεμιναρίου στους όλους τους μαθητές με θέμα «Ασφαλής Οδήγηση
και Σωστή Συμπεριφορά στο Δρόμο» στο χώρο του σχολείου, που δυστυχώς δεν
μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω των συνθηκών. Επίσης είχαν ξεκινήσει
προετοιμασίες για το Πασχαλινό Bazaar του Συλλόγου που και αυτό δεν μπόρεσε να
πραγματοποιηθεί.

Αποφοίτηση μαθητών Γ’ Γυμνασίου
Ιούνιος
2020

Λόγω της πανδημίας δεν επετράπη η διοργάνωση Τελετής Λήξης-Αποφοίτησης.
Έτσι λοιπόν δόθηκαν κούπες τυπωμένες με ευχές και λευκώματα με αναμνηστικές
φωτογραφίες των μαθητών (Δώρα από το Σύλλογο Γονέων).

Δώρο καλωσορίσματος για μαθητές Α’ Γυμνασίου
Οκτώβριος
2020

Δόθηκε σε κάθε νέο μαθητή δώρο καλωσορίσματος από τον Σύλλογο, ένα πακέτο με
1 κασετίνα, 2 στυλό, ένα μολύβι με γόμα («Πλαίσιο») και πολλές ευχές!

Μέλη Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλος:
Μέλος:
Μέλος:
Αναπλ/κό μέλος:

Νικολακοπούλου Θεοδοσία
Μαντζουράνη Μαρία
Δημητράτου Σάντυ (Κυριακή)
Παπαζαχαρόπουλος Θανάσης
Μουζάκη Ρένα (Ειρήνη)
Δεληγιάννη Κορίννα
Τζούλης Βασίλης
Μουάτσος Νίκος

