ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, σας προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση τη
Δευτέρα 17/12/2018 ώρα 16:30 στο χώρο του σχολείου
λόγω αναγκαστικής εκλογικής διαδικασίας όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ( Αρ. 51 Ν. 4415/2016).
Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώς την εκλογική διαδικασία θα χρειαστούν οι εξής προϋποθέσεις:
- Εξόφληση της ετήσιας συνδρομής (10€) την ίδια μέρα πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
- Η ταυτότητα σας ή άλλο έγγραφο (π.χ διαβατήριο, δίπλωμα) που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία σας.
Η Γενική Συνέλευση απαιτεί παρουσία 50% + 1 των ταμειακά ενήμερων μελών η οποία θα επιτευχθεί λόγω της
εξόφλησης της ετήσια συνδρομής πριν την έναρξη. Αφού γίνει απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ θα οριστεί 3μελής
εφορευτική επιτροπή όπου θα δηλωθούν οι υποψήφιοι για την εκλογή του νέου Δ.Σ (που θα αποτελείται από 9 τακτικά
και 3 αναπληρωματικά μέλη) και της εξελεγκτικής επιτροπής (που θα αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά
μέλη) και θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία.
Προκειμένου από αυτές τις εκλογές να αναδειχθεί ισχυρό Δ.Σ που θα μπορεί να εκπροσωπηθεί σε Σχολικό Συμβούλιο,
Σχολική Επιτροπή και στα υπόλοιπα συλλογικά όργανα και να έχει ισόνομη θέση στην Σχολική Κοινότητα θα πρέπει να
ψηφίσουν γονείς που να εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών. Αυτό πρακτικά σημαίνει θα πρέπει να ψηφίσουν γονείς 85
περίπου μαθητών. Όσοι γονείς συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, θα πρέπει να εξοφλήσουν την συνδρομή τους πριν
ψηφίσουν.
Τηλ. Επικοινωνίας: Ματθαίου Μάγδα (πρόεδρος) 6977655714 – Βύρη Μαριλένα 6987232445(αντιπρόεδρος)
Ελπίζουμε στην έμπρακτη συμμετοχή και παρουσία σας.
Ο Σύλλογος πρέπει να πάρει τη θέση που του ανήκει στην Σχολική Κοινότητα
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ματθαίου Μαγδαληνή
Παναγάκη Κατερίνα
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