
Μήνας Εργασία/Δράση

√ Ιανουάριος 2017 
Δημιουργία ιστοσελίδας και παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (σελίδα 

Facebook, κανάλι youtube)

√ Ιανουάριος 2017 
Αγορά και κοπή Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, δώρα για κάθε τάξη και ταυτόχρονα 

γνωριμία με παιδιά και εκπαιδευτικούς

√ Ιανουάριος 2017 Έρευνα για δημιουργία καρναβαλικού γκρουπ "Ηλιόχρωμοι"

√ Φεβρουάριος 2017 Καρναβαλικό πάρτι στο BB King

√ Φεβρουάριος 2017 
Καρναβαλικό Γκρουπ "Ηλιόχρωμοι" - 1η Καρναβαλική συμμετοχή Πειραματικού με 

απόλυτη επιτυχία

√ Φεβρουάριος 2017 Τσικνοπέμπτη - ψήσιμο με δασκάλους για τα παιδιά

√ Μάρτιος 2017 Αποκατάσταση προαυλίου από σπασμένη σωλήνα ύδρευσης στο χώρο του βόλεϊ

√ Απρίλιος 2017 Δημιουργία Πασχαλινού Παζαριού στο Ξενοδοχείο  Βυζαντινό

√ Απρίλιος 2017 Προσφορά Radio-cd player στο Νηπιαγωγείο 

√ Μαΐος 2017
Προσφορά 150 λαμπάδων σε 3 διαφορετικούς φορείς σχετικούς με παιδιά (Χαμόγελο του 

παιδιού, Σκαγιοπούλειο, Κιβωτός Αγάπης)

√ Μαΐος 2017 Προετοιμασία μελέτης για το βάψιμο και καλλωπισμό του σχολικού προαυλίου

√ Ιούνιος 2017

Αποχαιρετιστήριο Beach party με πολλά δρώμενα για την ΣΤ Δημοτικού και τους γονείς 
(αγορά memory stick για κάθε παιδί, δώρο η ηχογράφηση για το τραγούδι των παιδιών, 

δώρο αναμνηστικό μπλουζάκι, beach party  στην παραλία της Πλαζ, με πίτσες και 
μουσική, και δώρο αναμνηστικό video με στιγμές των παιδιών από τα νήπια έως την 

αποφοίτηση τους)

√ Σεπτέμβριος 2017 Α΄ φάση βαψίματος και καλλωπισμού εξωτερικής αυλής, ξεχορτάριασμα

√
Ιανουάριος και 

Οκτώβριος 2017
Αντί στέφανου Δωρεά σε 2 διαφορετικές ΜΚΟ (Φωτεινό Αστέρι, ΑγκαλιάΖΩ) για 2 

περιπτώσεις απώλειας γονέων σχετικές με το Πειραματικό 

√ Νοέμβριος 2017 Τακτική Γενική Συνέλευση Γονέων και Κηδεμόνων

Νοέμβριος 2017
Ολοκλήρωση καλλωπισμού και βαψίματος της αυλής σε  συνεργασία με το 5ο σύστημα 

πρόσκοπων

Νοέμβριος 20217
Εκδρομή στο Σταύρος Νιάρχος και πιθανόν και σε άλλο σημείο στην Αθήνα αυθημερόν 

(Σάββατο)

Δεκέμβριος 2017
Πρόσκληση κ. Αριάδνη Δάντε, (Έφη Σαμαρτζοπάνου), βραβευμένης σχολικής 

συγγραφέως για εκδήλωση Κυριακή πρωί  στο σχολείο

Δεκέμβριος 2017 Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό 

Δεκέμβριος 2017 Έρευνα και προετοιμασία για το 2ο καρναβαλικό γκρουπ του σχολείου

Δεκέμβριος 2017 Εγγραφές στο γκρουπ

Ιανουάριος 2018 Κόψιμο Βασιλόπιτας 2018 με τα παιδιά και δώρα για κάθε τάξη

Πρόσκληση ομάδας Παναχαϊκής (Ποδόσφαιρο) σε συνεργασία με το σχολείο

Πρόσκληση  ομάδας Προμηθέα (Μπάσκετ) σε συνεργασία με το σχολείο

Πρόσκληση οργανωτικού μέλους της ομάδας των παράκτιων αγώνων και Ολυμπιονίκη 
της Ελλάδος στο beach volley, μητέρας του σχολείου μας κ. Καραντάσιου  Βάσως σε 

συνεργασία με το σχολείο

Διοικητικός Απολογισμός Νοεμβρίου 2017

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων

8/θ, 2/θ Πειραματικού Δημοτικού - 2θ Πειραματικού Νηπιαγωγείου

Πανεπιστημίου Πατρών
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