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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 Έγινε εκτενής συζήτηση για την φύση των εξετάσεων της 6ης Δημοτικού που γίνονται στο τέλος της σχολικής
χρονιάς. Μας διαβεβαίωσε ότι θα παραμείνουν διαγνωστικές, τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά. Μας εξήγησε ότι
οι εξετάσεις αυτές, έχουν σκοπό να καταλάβουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς το επίπεδο των μαθητών που
πηγαίνουν στο Γυμνάσιο έτσι ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα. 

 Επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού, διασφάλιση αναπλήρωσης εκπαιδευτικών σε περίπτωση άδειας/
ασθένειας κλπ. καθώς και την δυνατότητα αξιολόγησης επιπέδου των εκπαιδευτικών. Ο κ Συνολάκης άκουσε
προσεκτικά αυτά που είχαμε να του πούμε και σημείωσε την επιθυμία μας για την επαναφορά του ωραρίου των
βοηθών της τάξης για την Α’ & Β’ Δημοτικού. 

 Επικαιροποίηση του κανονισμού αναφορικά με το Bullying με βάση την σημερινή πραγματικότητα ώστε να γίνει
πλήρως ξεκάθαρο και αντιληπτό από τους μαθητές και τους γονείς τι επιτρέπεται και τι όχι. Συζητήσαμε πώς θα
μπορούσε να γίνει καλύτερη επιτήρηση των μαθητών κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων.

Αγαπητοί γονείς,

Άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της! Φέτος, με πολλές αντιξοότητες, αλλά με καλύτερες συνθήκες σε σχέση με
τις δύο προηγούμενες χρονιές καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε πλήρως και να έχουμε όμορφες και δημιουργικές
σχολικές μέρες.  Αισίως τα παιδιά μας παρακολούθησαν όλη την σχολική χρονιά από τα θρανία τους. Ξαναβρήκαν τους
ρυθμούς τους και επέστρεψαν στις δραστηριότητες τους. 

Στις 2 Ιουνίου 2022, ο Σύλλογος μας μαζί με τον Σύλλογο γονέων του Μποδοσακείου, συναντήθηκε στο γραφείο του κ.
Συνολάκη με τον οποίο συζητήσαμε τα βασικά παρακάτω θέματα: 



 
Έπειτα από δύο σχολικές χρονιές όπου ο χορός αποφοίτησης της 6ης τάξης δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί λόγω
των αντίξοων συνθηκών, με πολύ ενθουσιασμό, την Τρίτη 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στον χόρο του ΣΑΚΑ, ο χορός
αποφοίτησης με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα παιδιά γλέντησαν και χόρεψαν με τους φίλους τους υπό τους ήχους της
μουσικής του dj. Ήταν μια υπέροχη βραδιά, η οποία έληξε όμορφα με την συνδρομή και την βοήθεια των γονέων.

Στο σημείο αυτό, ο Σύλλογος θα ήθελε ακόμη μια φορά να εκφράσει τις ειλικρινείς ευχαριστίες του για όλους όσους
προσέφεραν χρηματικές ή σε είδος δωρεές που βοήθησαν στην επιτυχή υλοποίηση αυτής της βραδιάς καθώς και την
Οργανωτική Επιτροπή Γονέων που συνέβαλε με την πολύτιμη βοήθεια της.  Με την πολύτιμη συνδρομή των γονέων
καταφέραμε η είσοδος στον χορό να είναι ανευ κόστους για όλους τους μαθητές!
 
Τέλος, ο Σύλλογος μας, με την συνδρομή αρκετών γονέων, συγκέντρωσε δώρα για το εκπαιδευτικό προσωπικό του
σχολείου μας, τα οποία δόθηκαν με λαχνούς την ημέρα που είχαν την εξόρμηση τους για το τέλος της χρονιάς. 

Ευχαριστούμε θερμά τις οικογένειες:
Δαμκαλίδη 
Τσερέπα - Μπελούμπαση 
Σπανού - Δαμκαλίδη
Βασιλοπούλου - Δούρου
Ανδρεουλάκη – Κάτσαρη
Άντυ Meaner Sarah
Συλβάνα Πατέρα – Παπαδοπούλου
Ειρήνη Λογοθέτη
Παπαβασιλείου – Ζιώγα
Ρακκά
Γαβριήλ
Νίκου Πατσέα
Αφροδίτη Φλώρου (ANASSA)
Γλου
Μελλά
Καραγεωργίου - Παπαγγέλη
Καλογήρου - Παπαδοπούλου
Αλεξάνδρα & Κατερίνα Ποταμιάνου
Φλαμπούρη Λάππα
Γεωργίου Κυβερνήτη
Χαράκογλου - Αγιοστρατίτη
Γεωργίου Σοφιάκη
Κατερίνα Βορδώνη
Βαγγέλη Κυριάκη

Σας ευχόμαστε ένα πολύ καλό καλοκαίρι, ξένοιαστο και δημιουργικό! 
Καλή σταδιοδρομία στα εκτάκια μας & κάθε καλό για εσάς και τις οικογένειες σας !


