ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Αγαπητοί γονείς και αγαπημένα μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στο 4ο Λύκειο Αλίμου
Μακρυγιάννειο.
Η έναρξη της φετινής χρονιάς υπήρξε ιδιαίτερη, καθώς μας βρίσκει όλους αντιμέτωπους με μία
διαφορετική πραγματικότητα, αυτή της πανδημίας.
Παρόλο όμως που οι καιροί που βιώνουμε είναι δύσκολοι για όλους μας, κανείς μας δεν πρέπει
να παραιτηθεί από την προσπάθεια που γεννά την ελπίδα για το καλό και το καλύτερο.
Υποδεχόμαστε λοιπόν όλους εσάς με χαρά, με αυξημένα μέτρα πρόληψης αλλά κυρίως με την
επιθυμία και επιδίωξη να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην καλύτερη λειτουργία του
σχολείου μας προς όφελος των παιδιών μας που είναι οι τελικοί αποδέκτες της όποιας
προσπάθειας και ενέργειάς μας.
Παρακαλούμε, με όσα μπορεί κανείς να προσφέρει από το υστέρημα του χρόνου του, από την
οικονομική συνδρομή του ως μέλος του Συλλόγου, από την παρουσία του στις συνεδριάσεις και
στις εκδηλώσεις μας, από τις ιδέες και τις προτάσεις του, να προσπαθήσουμε και να
καταφέρουμε να ανταποκριθούμε, δυναμικά και δημιουργικά, σε όσα δικαιούνται και αξίζουν
να έχουν τα παιδιά μας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου συνεδριάζει τακτικά, πάντα με ανοικτά συμβούλια για όλους, την πρώτη
Δευτέρα κάθε μήνα στο χώρο του σχολείου. Στην παρούσα φάση λόγω των μέτρων τα συμβούλια
μας θα πραγματοποιούνται μόνο μεταξύ των μελών του ΔΣ.
Ωστόσο το email του συλλόγου sgk4la@gmail.com είναι στη διάθεσή σας για θέματα που σας
απασχολούν, τις ιδέες και τις προτάσεις σας.
Με την ευκαιρία, επιθυμούμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι το Φεβρουάριο ολοκληρώνεται
η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Παρόλο που δεν γνωρίζουμε πότε και με ποιον
τρόπο ακριβώς θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου ΔΣ λόγω των συνθηκών,
είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε αυτές είναι η
διάθεση προσφοράς και η εξόφληση συνδρομής μέλους που για τη διετία ανέρχεται σε 20€. Για
το συγκεκριμένο θέμα, όπως όλοι οι σύλλογοι, είμαστε σε συνεννόηση με την Ένωση Γονέων
Αλίμου και μόλις έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε.
Ευχόμαστε υγεία για όλους και μια καλύτερη χρονιά γεμάτη δύναμη.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

