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

Eguna: 2018ko urriaren 9a (18:00etatik 20:15ra).

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

Ez da etorri: --

------

Zuzendaritza berriaren hartu-emana:

Gonbidatuak: Zuzendaritza Batzordea

• María Jesús Gorostiza (zuzendaria).
• Itziar Velasco (zuzendari ordea).
• Gabriel Nieves (ikasketa burua DBH).
• Eloy Etxegibel (idazkaria).
• Iban Sáez (ikasketa burua LH).

Elkar ezagutzen gara: Gure estruktura azaldu (organigrama bidaliko diogu).

Eskola Kontseiluko hauteskundeak. Azaroaren 14ik -16ra. Kontseilu erdia. Jakinaren gainean mantenduko digute.

Saskiak: konpokentaren ordainketa konpondubehar dugu.

Aste kulturala: Amaiarekin komentatu zuten datorren urtean berriro egiteko. Datak: Apirilaren 8tik-12ra.

Zenbait kexka botatzen dizkigute Zuzendaritzakoek:

1. Euskera dugu erronka. Eguerdian ikusten dute eskolaz kanpoko ekintzaren batean (ping-pong) monitoreek ez dutela 
euskeraz hitzegiten.

2. Monitoreak jantokian ere euskera bultzatu dezakete.

3. Ingelesa ez dute ondo ikusten eskolaz kanpoko ekintza bezala programatuta egotea. Ez zekiten erirtzia eta baimena 
eskatu geniela aurreko Zuzendaritzari.

4. Zarata handia izaten da 13:00etan umeak sartzerakoan Jantokian HHko gelen ondoan.

Loteria:

Mariak Marianekin hitz egingo du ea nola kudeatu.
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Jantoki zerbitzua:

Gonbidatuak:

• Cristina Maoño (Jantokiko Batzarkidea)
• Gotzone Zameza (Jantokiko Batzarkidea)

Jantokiko Batzorde berria bi kide berriekin eta Vickyrekin osatzea. Beharrezkoa da batzordeak bere eginkizunak
definitzea.

Gascaren kontratuan hitzartutako hobekuntza-konpromisoak aktibatzea.

Jantokiko ohar bat prestatzea baliogabetzeen sistematikarekin.

Elkarbizitza eta jantokiren arteko lotura indartzea.

Azaroko menua aldatu.

Urkori esan arduradunajantokia@deustukoikastola.org kontuaz arduratu behar direla.

Web orria: non eskegi menuak eta nola mantendu.

Gascak hil honetan fakturatu ditu kobrantzak. Nola egingo ditugun zehaztu behar dugu.

Abala: lizitazioaren 6 hilabeterako abalaren ordez, 2 hilabeterako abala egingo da.

2018-2019 Batzar Orokorra:

• Gai ordena onartzen da.

• Kontuak onartzen dira.

• Aurrekontuak: kuota mantentzea onartzen da.

• Deialdia: Unaiek webgunera eramango du informazioa eta parte hartzetik bidaliko da deialdia.

• Idazkariak gela eskatzen dute eta kartela jartzen dute.

• Organigrama berria onartzen da. Juntako Ordezkaria eta Eskola Kontseiluko Ordezkaria: Olatz Ukar.

Hurrengo bilera:

Ez da jartzen.
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