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2. Guraso Elkarteko Zuzendaritza Batzordeko Bilera Akta.
2019-2020 Ikasturtea.

Eguna: 2019ko urriaren 29an (18:10etatik 20:00etara).

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

Ez da etorri: Olatz, Inma.

------

Sukaldearekin arazoak (jantoki batzordeko Esti dator gonbidatua):

Jantoki batzordeak azaltzen digu Bilboko Udaleko osasun inspektoreak berriro deitu duela ikastolako zuzendaritzara 
sukaldeko egoera larria azaltzen eta konponketak egiteko konpromiso konkretu batzuk hartzera behartzen.
Lan kronograma bat egin behar dugu hemendik Gabonak arte.

Jantoki batzordeak 4 aurrekontu eskatu ditu hornitzaile ezberdinei premiazko arazoei aurre egiteko.
Gehienak 30.000€ inguru daude.

Jantoki batzordetik azaltzen da baita Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko azpiegitura, baliabide eta azpiegitura 
zuzendaritzarekin zuzenean kontaktatzea lortu dela (email: huisrcon@euskadi.eus) eta antza bide daukagula sukalde 
berrizteko eskaria egiteko.

Guraso Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak zera onartzen du:

a) Jantokiko Batzordeak osatu dezala txosten bat beste parteei azaltzeko arazoaren egoera, ematen dugun zerbitzuaren 
datuak (ikasle kopurua, ordaintzen den kuota, langile kopurua, daramagun urteak...), Guraso Elkartetik egindako 
kudeaketa sistema (zeharkakoa, kanpoko enpresa batek lagunduta, gurasoen inplikazioa...) eta infraestruktura
mantentzearen egindako ahaleginak (inbertsioak azken urteetan ...) eta ditugun gabeziak (Gascako txostena, leku 
falta...), eta gaurko egoeraren deskribapen orokor bat.

b) Arazoari lotuta izan daitezkeen beste parteak (Ikastolako Zuzendaritza, Bilboko Udala eta Eusko Jaurlaritza)
kontaktatu eta arazoaren dimentsioa azaldu, beraiek ere konponbidearen parte izan daitezen.

c) Eusko Jaurlaritzaren sukaldeak konpontzeko edo berriak egiteko duen diru laguntza prozedura jarraitu
Jantoki Batzordetik.

d) Eskola Kontseilura eraman arazoa eskatuz organo honek onartzea adierazpen bat eskatuz parte guztien inplikazioa 
egoera hau konpontzeko ahalik eta arinen.
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Estatutu berriak:

Parte-hartze batzordetik Estatutu berrien proposamena eramaten da.

Juntak aho batez onartzen ditu eta Ezohiko Asanbladara eramango ditu behin betiko onarpena lortzeko.

Komunikazio batzordeak webgunean zintzilikatuko ditu elkarteko bazkideek eskura izan dezaten.

2018-2019 ikasturteko kontuak:

Diruzainak aurreko urteko kontuak aurkezten ditu. Juntak aho batez onartzen ditu eta Asanbladara eramango ditu.

2019-2020 ikasturteko aurrekontuak:

Diruzainak kurtso honetako aurrekontuak aurkezten ditu. Juntak aho batez onartzen ditu eta Asanbladara
eramango ditu.

Asanbladaren kudeaketa:

Gai ordena lantzeko dinamika eta arduradun hauek izendatzen dira:

1. Aurreko Batzar Orokorraren aktaren onarpena: ez dira irakurriko baizik eta webgunean eskegiko dira aurretik.

2. Juntako kudeaketa txostena eta karguak berriztea: Unaiek aurkeztuko du puntu hau aurretik batzorde bakoitzak 
bidalitako balorazio eta erronken laburpenarekin. Kargu berrien bozketa eskuz egingo da.

3. 2018-2019 ikasturteko kontuen aurkezpena eta onarpena. Igorrek aurkeztuko du.
Bozketa orriaren bitartez bozkatuko da.

4. 2019-2020 ikasturterako aurrekontuen aurkezpena eta onarpena. Igorrek aurkeztuko du.
Bozketa orriaren bitartez bozkatuko da.

5. Guraso Elkartearen irudi berriaren aurkezpena. Unaiek aurkeztuko du.

6. Galde-eskaerak: Nacho Dieguez eta Juantxuk Asanbladan lantzeko puntu berri bat proposatzen dute izenburu 
honekin “Revisión sistema de contratación de monitores y estudio de las posibilidades del sistema de
voluntariado”. Igorrek azalduko du Juntaren ikuspuntua.

Hurrengo bilera:

Ez da zehazten.

------
Guraso Elkartea
www.deustukoikastola.org


