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16 Ιουνίου 2021

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι με την εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο και την
καταβολή της συνδρομής προς τον Σύνδεσμο Γονέων, που ανέρχεται στα €20 ανά οικογένεια και
της ασφάλισης που ανέρχεται στα €15 ανά μαθητή, σύνολο €35,001, συμβάλλετε ειδικότερα
στην εκπαιδευτική και κοινωνική μέριμνα όλων των μαθητών και μαθητριών, καθώς και στην
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας και επωφελείστε από διάφορα ωφελήματα/δικαιώματα.
Πρωτίστως, ο Γονέας/Κηδεμόνας γίνεται μέλος του Συνδέσμου Γονέων και αποκτά το δικαίωμα να
διεκδικήσει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και να καταθέτει απόψεις και
εισηγήσεις, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών
μέσα στην σχολική μονάδα.
Πρόσθετα με τα πιο πάνω, ο Σύνδεσμος Γονέων, με τη δική σας συνδρομή, αλλά και από έσοδα
που προκύπτουν από εκδηλώσεις που διοργανώνει, σας προσφέρει το πιο κάτω επιχορηγημένο
πακέτο:
1. Ο μαθητής/μαθήτρια του Γονέα-Μέλους εντάσσεται στο πρόγραμμα ασφάλειας ατυχημάτων,
που καλύπτει ατυχήματα των μαθητών/τριών ολόκληρο το 24ωρο, για όλες τις μέρες του
χρόνου. Ανεξάρτητα από την εγγραφή σας στο ΓΕΣΥ, η ασφάλεια προσφέρει, μεταξύ άλλων,
ιατρική περίθαλψη σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές, χωρίς λίστες αναμονή σε φυσιοθεραπείες και
αξονικούς τομογράφους, κάλυψη του κόστους επίσκεψης και περίθαλψης στο Τμήμα
Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, το οποίο δεν
καλύπτεται από το ΓΕΣΥ ακόμα και για νοσηλευτήρια που έχουν συμβληθεί με το ΓΕΣΥ,
καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση μόνιμης μερικής ή ολικής ανικανότητας. Περισσότερες
πληροφορίες για τις ασφαλιστικές καλύψεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του
σχολείου.
2. Ο μαθητής/μαθήτρια του Γονέα-Μέλους στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς θα λαμβάνει το
λεύκωμα/περιοδικό του σχολείου, ενώ οι τελειόφοιτοι μαθητές θα λαμβάνουν και την
αναμνηστική πλακέτα του τμήματός του. Επίσης και ο μαθητής/μαθήτρια που αριστεύει ή που
διακρίνεται σε κάποιο σχολικό διαγωνισμό θα λαμβάνει αναμνηστική πλακέτα.
3. Θα καλύπτονται τα έξοδα μεταφοράς για τις διοργανώσεις των Ομίλων και για άλλες
εκπαιδευτικές επισκέψεις, συμμετοχές σε συνέδρια ή άλλες διοργανώσεις (αυτά δεν
περιλαμβάνονται στα €8 που πληρώνουν οι γονείς στο σχολείο, τα οποία αφορούν μόνο τις
δυο ψυχαγωγικές εκδρομές του σχολείου).
4. Αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού στη σχολική μονάδα, για την εκπαιδευτική και κοινωνική
μέριμνα του συνόλου της μαθητικής κοινότητας και τη στήριξη της Διεύθυνσης και του
εκπαιδευτικού έργου του σχολείου.
5. Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων γονιών στο σχολείο, διοργάνωση διαλέξεων,
σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων.

Για γονείς που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά στο σχολείο, το ένα παιδί πληρώνει €35,00 και τα
υπόλοιπα παιδιά μόνο €15,00 για το κόστος της ασφάλειας ατυχημάτων.
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6. Συμμετοχή σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις όπως π.χ. την Τσικνοπέμπτη.
7. Οικονομική στήριξη παιδιών και οικογενειών του σχολείου που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.
8. Ενημέρωση από το σχολείο και από τον Σύνδεσμο Γονέων με γραπτά μηνύματα στο κινητό
σας.
Η εγγραφή/συνδρομή σας στον Σύνδεσμο Γονέων είναι αναμφίβολα πολύ σημαντική και
συμβάλετε στο να έχουμε ένα βιώσιμο και λειτουργικό σχολείο, με χαμόγελα στα πρόσωπα όλων
των παιδιών, χωρίς διακρίσεις.
Η συνδρομή μπορεί να πληρωθεί στο σχολείο από τις 28/06/2021 μέχρι τις 29/06/2021 ή με
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου στην Ελληνική Τράπεζα, αριθμός
λογαριασμού 160-01-G44646-01 (IBAN CY07 0050 0160 0001 6001 G446 4601) όπου θα
πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο και την τάξη του παιδιού σας.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Γονέων με την έναρξη της νέας Σχολικής
Χρονιάς θα έχει στη διάθεσή σας σχολικά μαύρα footers με μπροστινές τσέπες και
κουκούλα, σε όλα τα μεγέθη, τα οποία θα πωλούνται στην τιμή των €15,00.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 99019536.
Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και σας ευχόμαστε ένα υπέροχο καλοκαίρι!
Με εκτίμηση
Για τον Σύνδεσμο Γονέων του
Περιφερειακού Γυμνασίου Ακακίου
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Χριστίνα Ευθυμίου
Πρόεδρος

Δέσπω Παπαλοΐζου
Γραμματέας

