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

Eguna: 2019ko ekainaren 11a (18:10etatik 19:45ra).

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

Ez da etorri: Unai, María.

------

Kanpoko ekintzen eta jantokiko prezioak:

Egoera:

1 Eskolaz-kanpoko ekintza batzuetan defizita izan dugu zenbait arrazoiengatik (Magia, Mahai Tenisa). Beste ekintzak 
ondo atera dira.

2 Berankorrak (morosoak) egon dira ekintza batzuetan.

3 Jantokiko balantze ekonomikoan parean atera gara. Beste urteetan apur bat irabazi baldin badugu, aurten justu joan 
gara.

4 DBHko ikasleei aukera eman haurtzaindegiko zerbitzua erabiltzeko. 3 egun izango lirateke 8etatik 8:30ra.

Erabakitzen da:

. Defizita izan duten ekintzetan kuotak aztertzea.

. Berankorrek ezin izango dute datorren urteko ekintzetan parte hartu ordaintzen ez badute.

. Jantokiko eta haurtzaindegiko kuotak mantendu datorren kurtsoan.

. Eskuz ordaintzeko modua gehiago mugatu. Ordainketa guztiak kontu korrontea ematen egin beharko dira.

Eskolaz kanpoko kuadernoa inprimatzea:

Inmak proposatzen du berak landutako dokumentua inprimatzea. Onartzen da.

Proposatzen da laguntza eskatzea Mariaren mutil-lagunari diseinua ematen irudi berriarekin.
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Kurtso bukaerako bilera zabala:

Azken urteetan egin dugun kurtso amaierako bilera zabala egitea onartzen da. 

Noiz:
Ekainaren 27an, osteguna, 18:00etatik 20:00etararte + merendola.

Non:
Zanpa Zanpa Elkartean (Gipuzkoa kalean).

Dinamika: 
Batzorde bakoitzak postik dinamika batean bere batzordeak 2018-2019 kurtsoan izan dituen gauza positiboak/onak eta 
gabeziak/txarrak/hobetzekoak/ jarriko ditu postiketan (6 gehienez) eta azalduko ditu 5 minututan. 
Hortik aurrera nahi duenak ekarpenak egingo ditu.

Nor gonbidatu:
Modu zabalean batzorde bakoitzak aktiboak izan dituen pertsonak.

Gonbidatuak:

. Eskolaz-kanpoko batzordetik: Amaia (Aste Kulturala), Esti Arluzea (Robotika darama), Iker Ganboa (Futbola) 
gonbidatuko da.

. Jantoki Batzordea osoa + sartzeko asmoa azaldu dutenak (Iratxe, Zaloa Goñi eta Esti).

. Batzorde ekonomikoa + Kepa.

. Beste Batzordeetako jendea: Parte-Hartze, Kirola.

. Juntan ez dauden batzordeen partehartzaileak: Euskera, Elkarbizitza...

------

*Batzar Orokorra urriaren 22an egingo da, arratsaldeko 18:00etan.

Hurrengo bilera:

Irailaren 17an, 18:00etan.

------
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