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Φίλοι γονείς, μέλη τοσ Σσλλόγοσ μας
Οη εθινγέο ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ καο
είλαη κηα επθαηξία γηα λα ζπκκεηάζρνπκε όινη ελεξγά ζηα ηνπ Σπιιόγνπ, δειαδή ζηα
ηνπ Σρνιείνπ καο, γηα λα ζπκπαξαζηαζνύκε όινη ζηα παηδηά καο. Σαο θαινύκε όινπο
λα βάιεηε ππνςεθηόηεηα ζηηο εθινγέο θαη, θπζηθά, λα έξζεηε λα ςεθίζεηε. Ο αξηζκόο
ησλ ςεθηζάλησλ εληζρύεη αλαινγηθά θαη ζπγθξηηηθά ηε ζέζε (θαη ηε θσλή) ηνπ
Σρνιείνπ θαη ηνπ Σπιιόγνπ ζηα δηάθνξα ζεζκηθά όξγαλα ηεο εθπαίδεπζεο.
Αλεμάξηεηα από ην πνηνη ζα εθιεγνύλ, ε ζπκκεηνρή όισλ θαη ζε όια έρεη ηε ζεκαζία
ηεο.
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Δεκεμβρίοσ, από ώρα 12,30΄ μμ έως 19,00΄ μμ, γηα λα εθιέμνπκε λέν Γ.Σ. θαη λένπο
αληηπξνζώπνπο ζηα όξγαλα. Σαο θαινύκε επίζεο λα ζέζεηε ππνςεθηόηεηα κε έληππν
ή κε θαμ ή ειεθηξνληθό ηξόπν έσο ηελ 14η Δεκεμβρίοσ 2012 14,30΄ μμ (ην έληππν
ζα ην βξείηε ζην Σρνιείν ή ζα ην θαηεβάζεηε από ηελ ηζηνζειίδα). Ψεθίδνπκε θαη
εθιεγόκαζηε γηα 1) δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 2) εθπξόζσπνπο ζηελ Έλσζε Σπιιόγσλ
Γνλέσλ Αιίκνπ 3) εθπξόζσπν ζηελ Παλειιήληα Έλσζε Γνλέσλ Μνπζηθώλ &
Καιιηηερληθώλ Σρνιείσλ, 4) εθπξόζσπν ζηελ Δπηηξνπή Σρνιηθήο Κνηλόηεηαο, 5)
Διεγθηηθή Δπηηξνπή.
Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο κπνξεί ειεθηξνληθά λα θαηαηεζεί θαη ζηελ εθνξεπηηθή
επηηξνπή Λπθηαξδνπνύινπ Βαιεληίλε wellnessadvisor@yahoo.gr Φνπξλνγεξάθεο
Σπύξνο fournospyros@yahoo.gr Τζαγθάξε Τδέλε etsa60@gmail.com. Μπνξείηε λα
θαηαζέζεηε ηελ ππνςεθηόηεηά ζαο θαη κε θαμ, ζην 210-9963671
Σεκ.
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