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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

   Ο Σχολικός Συνεταιρισμός του 5ου Δημοτικού Σχολείου έχει εγγεγραμμένα 125 τακτικά μέλη 

από την Δ΄, Ε΄ και ΣΤ τάξη, τα οποία δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των συνεταιριστικών 
ομάδων  που έχουν δημιουργηθεί.  
    Στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, που συγκλήθηκε την Τετάρτη 4 
Οκτωβρίου 2017, οι εκπρόσωποι των συνεταιριστικών ομάδων κατέθεσαν τις προτάσεις τους για 
τις δράσεις του συνεταιρισμού κατά το τρέχον σχ. έτος και ζήτησαν την έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης. 

 Η συνεταιριστική ομάδα του Δ1 πρότεινε να αναλάβει τη διαχείριση και τον εμπλουτισμό της 
σχολικής μας βιβλιοθήκης. Οι μαθητές/τριες του Σχολείου θα έχουν τη δυνατότητα να 
δανείζονται βιβλία με σκοπό την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και της αγάπης για το βιβλίο.  
Η ομάδα αυτή θα είναι υπεύθυνη για τη διάθεση, την επιστροφή και την καλή κατάσταση των 
δανειζόμενων βιβλίων. 

 Η συνεταιριστική ομάδα του Δ2 πρότεινε να αναλάβει τη ζωγραφική κάποιων τοίχων του 
Σχολείου καθώς και τη δημιουργία φυτώριων, τα οποία θα φυτευτούν και θα ομορφύνουν τα 
παρτέρια του προαύλιου χώρου. 

 Η συνεταιριστική ομάδα του Ε1 πρότεινε να ζωγραφίσει στο δάπεδο του προαύλιου παιχνίδια για 
τα παιδιά πχ κουτσό και στους τοίχους του προαυλίου άλλα παιχνίδια πχ στόχο με μπαλάκια, 
προκειμένου να παίζουν όλοι οι μαθητές/τριες στα διαλείμματα.  

 Η συνεταιριστική ομάδα του Ε2 πρότεινε να ζωγραφίσει κάποιους τοίχους του Σχολείου. 
 Η συνεταιριστική ομάδα του Ε3 πρότεινε να δημιουργήσει έναν τεράστιο χάρτη της Ελλάδας 
από  πλαστικά καπάκια, να ζωγραφίσει μέρος των τοίχων του Σχολείου και να κάνει μια 
έκθεση ζωγραφικής. 

 Η συνεταιριστική ομάδα της  Στ΄ τάξης, πρότεινε  να αναλάβει την παρουσίαση και προβολή 
ποιοτικών κινηματογραφικών ταινιών καθώς και συζήτηση πάνω σ’ αυτές κάθε δεύτερο 
Σάββατο ή Κυριακή, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Γεώργιος Β. Βασιλειάδης» του Σχολείου, η 
οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν άτυπη κινηματογραφική αίθουσα.  

 
Οι προτάσεις όλων των Συνεταιριστικών ομάδων εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Συνέλευση. 


