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2. Guraso Elkarteko Zuzendaritza Batzordeko Bilera Akta.
2017-2018 Ikasturtea.

Eguna: 2017ko azaroaren 9a (18:05etatik 20:00ra).

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

Ez da etorri: Olatz.

------

Haurtzaindegiko zorra kobratzea [Gurutze Gibelondo]:

Asesoriari ahaztu zitzaion bigarren kuota kobratzea iaz. 125€ ume bakoitzeko sor dute 119 umeen familiek.

Gurasoei eskutitz bat bidaliko zaie umeen bitartez abenduaren 20a baino lehen ordaindu dezaten. 

Unaiek gutuna ikusiko du ea ondo dagoen.

Ikasbidaia [Cristina Martínez eta Regina Orio]:

DBH4ko ikasleek antolatzen duten ikasbidaia gurasoek zuzenean antolatzen eta ordaintzen dutela azaltzen dute. 
Guraso Elkartea ez dute batere inplikatzen.

Bidaia bidai-agentzia baten bitartez hartzen dute eta asegurua bidaiarekin batera kontratatzen dute.

Batzar Orokorraren balorazioa:

Orokorrean balorazio ona egiten da etorleen kopurua, bileraren kudeaketa eta jendearen parte-hartzeko animo
ona izan delako.

Kexak egon dira guraso batzuen partetik Batza Orokor gehiena euskeraz egin delako. Ahaleginduko gara gehiago
tartekatzen euskera eta gaztelera.

Gutxi gora behera 84 pertsona azaldu ziren.

Elkarbizitza:

Arazoak egon dira DB1ko ikasleekin jantokian. Badirudi ere beste gai bat serioa egon dela DBH3ko ikasle batekin.

Zigorra gaur egun 3 egun jantokirik gabe da, baina badirudi ez dela nahiko. Zuzendaritzak eskatzen digu bestelako 
neurriak hartu badaitezke.

Juntak esaten du iaz onarturiko araudia jarraitu behar dugula.
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Ordutegi aldaketa:

Zuzendaritzarik berriro proposatu nahi dute aurten ordutegia aldaketa proposamena.

Proposamena iazko berdina izango da: HH eta LH ikasleak 9etan sartu eta 16:30etan atera, asteazkenean izan ezik, 
arratsaldez ez lukete umeek klaserik izango. Prozesua eta bozketa aurre matrikulazio baino lehenago egin behar da 
(urtarrila azkenengo astea). Lantaldea bat osatu da: zuzendaritzako zenbait partaide, Iker eta Unai (Guraso Elkartearen 
izenean)

Oraindik argitzeke dago zelako gehiengoak behar diren proposamena aurrera ateratzeko. Badirudi bozkatzen 
dutenen 2/3 sektore bakoitzekoak (ikasleak, irakasleak, gurasoak...)

Komunikazio politika beste era batean eraman nahi da. Helburua da abenduan bilera bat deitzea, gauzak 
ondo azaltzeko.

Unaiek baimena eskatzen digu Guraso Elkartearen izenean ordutegi aldaketak zer suposatzen duen aztertzeko
(eskolaz kanpokoak, haurtzaindegia, jantokia) eta erantzunak emateko ea balizko proposamenak izateko gurasoek 
horrela eskatzen badute. Ematen diogu.

Bat gatoz gai hau aprobetxu behar dugula bestelako gaiak lantzeko eta Ikastola ahalik eta gehien inplikatzeko: liburutegi 
zerbitzua, erreztasunak ematen gelak uzten, DBHko ordutegi aldaketa...

Delegatu Sarea:

Ez dira gela guztietan delegatua atera, batez ere DBHn. Datorren astelehenean Delegatu Sarea bilera deituta dago. 
Mariak eramango du bilera.

Jantokiko prozesu parte hartzailea:

Dinamika eta egutegia azaltzen da. Dokumentu bat egin da gaurko egoera azaltzen. Gainbegirada bat emango diogu eta 
Gurasoen artean zabalduko da Delegatu Sarearen bitartez. Garrantzitsua da legalki aholkatuta egotea prozesu honetan. 
Gure asesoria kontsultatu ea zenbat kobratu ahal digun jakiteko.

Zorrak dutenekin zer egin:

Badago familia bat ordaintzen ez duena iazko jantokia. Aurten eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartzeko aukera
dute umeek?: Ez diogu gaiari erantzun argia ematen baina orokorrean uste dugu famili horrek ezin dituela eskolaz 
kanpokoetan parte hartu.

Hurrengo bilera:

Ez da zehazten. Abendua nahiko konplikatua izango da biltzeko.
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