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1. Guraso Elkarteko Zuzendaritza Batzordeko Bilera Akta.
2018-2019 Ikasturtea.

Eguna: 2018ko irailaren 25a (18:15etatik 20:15ra).

Nor etorri da: Inma, Vicky, Igor, Mikeldi, Karol, Naia, Jon, Olatz.

Ez da etorri: María, Unai.

------

Jantoki zerbitzua:

Gonbidatuak:

• Urko Villanueva, zerbitzuko Koordinatzailea dator gonbidatua.
• Gotzone Zameza, Jantokiko Batzarkidea.

Urkoren iritziak:

. Lehentasuna hasiera honetan ondo bazkaltzen ematea izan da, orain arte izandako bitartekoekin.

. Berak uste du bazkaria oso ondo ematen ari dela. Ander da sukaldaria.

. Langileak: lantalde ona da, baina hasieran agin zorrotzekin daude. Ez dira zuzeneko zerbitzu batek duen ratioak 
betetzen: LHko zerbitzuan (begirale bat gutxiago) eta 5 ordu office-ekoa. Ez dugu EJren zuzeneko zerbitzuko kuotak. 
Bere ustez dagoen langileekin ondo ematen da zerbitzua.

. Ekipamendua: sukaldeko instalakuntza nahiko zahartuta dago. Elektrizitateak arazoak ematen ditu.

. Menuak: orain arte eman den menua Gascak beste ikastetxeetan ematen duen berdina da. Baina bere asmoa da menu 
propio bat eratzea Jantokiko Batzarodearekin batera.

. Administrazioa: arduradunajantokia@deustukoikastola.org posta indarrean dago eta telefono zuzen bat jarriko dute 
Juanirentzako eguneroko kudeaketa (aldaketak, ez etorriak...) egiteko.
--
Jantoki Batzordean Gotzone sartzen da.

Jantoki Batzordeak idatzi bat egin behar du gurasoei bidaltzeko azalduz jantokiko kontaktu sistema zein den eguneroko 
aldaketak, ez etorriak kudeatzeko.

Jantoki Batzordean bete behar dituen funtzioak identifikatu behar ditu.

Zuzendaritza talde berria:

Planteatzen da zuzendaritza talde berriarekin bilera bat izatea, gure buruak aurkezteko, kontaktu bideak elkar adosteko, 
gure laguntza eskaintzeko eta urteko erronkak definitzeko. 

Olatzek bilera eskatzen du urriaren 9rako.
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2018-2019 Batzar Orokorra:

Noiz egin: urriaren 30, arratsaldeko 18:00etan.

Datorren Juntako bileran gai ordena zehaztu behar da. Beste gaien artean karguen berrezpena egon behar du, baita ere 
zenbait ekintzetarako bolondrez berriak (haurtzaindegia...)

Euskara Ordezkaria:

Ikastolako zuzendariak gonbidatzen gaitu gurasoen artean pertsona bat aurkezteko Euskera arloko gaietan beraiekin 
koordinatzeko. Beraien partetik Anabel da arduraduna.

Arantza Etxebarria proposatzen dugu. Olatzek proposatuko dio.

BFA “Egin kirola” programa:

Inmak esaten du ama bat prest legokeela Bizkaiko Foru Aldundiko Egin Kirola programa eramateko.

Kirol Batzordea ama horrekin jarriko da harremanetan.

Eskola asegurua:

Aurten MGS (Mutua General de Seguros)- rekin jarraituko dugu jada ordaindu dugulako. BIGEren bitartez egingo dugu 
datorren urtean, askoz merkeagoa ateratzen da. Ondo kudeatu behar dugu nortzuk diren aseguratuta dauden pertso-
nak: gure ekintzetan parte hartzen duten pertsona guztiak (eskolaz kanpoko guztien izena + jantokia + ekaineko).

Olatz arduratzen da zerrenda bidaltzen MGSra.

Loteria:

Marianek utzi nahi du arduraduna izateari baina prest dago edonori azaltzeko zelan antolatu.

LH4 koak arduratu dira orain arte loteria saltzen. Partehartzetik saiatuko dira LH4 bitartez salmenta sistema 
bat antolatzen.

Hurrengo bilera:

Urriaren 9an, 18:00etan.
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