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- ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Έγινε ενηµέρωση για την ολοκλήρωση των εργασιών στο σχολείο 
από τα συνεργεία του δήµου Πειραιά. 
 
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Εγκρίθηκε από τον δήµο Πειραιά ποσό 2500€, για προµήθεια και 
εγκ/ση συναγερµού, σε χώρους του σχολείου µε κρίσιµο εξοπλισµό. 
Παρακολουθείται η πορεία του κονδυλίου. 
 
- ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΔΝΤΗ ΤΟΥ 3ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Έγινε ενηµέρωση για την παράδοση των τροφίµων, που προσέφεραν 
τα µέλη µας (τα οποία και ευχαριστούµε). Τα τρόφιµα παραδόθηκαν 
στον Δντή και στον Σύλλογο Γονέων του 3ου Δηµοτικού Πειραιά. 
Στάλθηκε ευχαριστήρια επιστολή από τον Δντή του 3ου προς το 
σχολείο µας. 
 
- ΚΗΠΟΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Συνεχίζονται οι ενέργειές µας, για συντονισµό δήµου και τάξεων, για 
τις εργασίες που απαιτούνται στο κηπάριο της εισόδου. 
   
- ΠΑΤΩΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
Αποφασίσθηκε το πάτωµα του γραφείου και του προθαλάµου έξω 
από αυτό να στρωθεί µε ειδικό εποξικό υλικό που µας διατίθεται 
δωρεάν. Οι εργασίες θα γίνουν το Σαββατοκύριακο που κλείνει το 
σχολείο για τις διακοπές του Πάσχα. 
 
- ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ  
Συζητήθηκαν οι λεπτοµέρειες για την επιτυχή διεξαγωγή  του χορού 
στις 3 Μαρτίου και αφορούν στον καθορισµό προγράµµατος και 
οµιλιών, αναγγελίες των χάπενινγκς, συγκέντρωση σε φυσική µορφή 
και αρίθµηση των 150 περίπου δώρων, προβολή σλάιντς από καράτε  
µε συµµετοχή αθλητών στις απονοµές των επαίνων, ορίσθηκαν 
βάρδιες για πόρτα, µπουφέ, άτοµα µε πλάνο για υπόδειξη τραπεζιών 
στα µέλη µας, τυχόν επίσηµοι, στολισµός, επιταγή για πληρωµή, 
βοήθεια στο service κ.α. 
 
- ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
Αποφασίσθηκε να ξεκινήσουν οι νέες δραστηριότητες το Σάββατο 9 
Μαρτίου, µε επιφύλαξη για τα Γαλλικά, λόγω µικρής συµµετοχής. 
 
 
- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Με πρόταση του µέλους µας κυρίου Μουζάκη, θα γίνει συνάντηση µε 
τον Δντή για διερεύνηση της (δωρεάν)  ένταξης στις εκπαιδευτικές 



εκδροµές των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων, επίσκεψης σε πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής. 
 
- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
Όσοι έχουν δηλώσει επιθυµία για εθελοντική προσφορά στις 
εκδηλώσεις του Συλλόγου θα ειδοποιηθούν για ανάθεση 
αρµοδιοτήτων. 
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