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

Eguna: 2019ko abenduaren 3an (18:35etatik 20:00etara).

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

Ez da etorri: Inma.

------

Sukaldearekin arazoak:

Sukalde Batzordetik egoera txostena egin dute. Juntakideei pasatuko zaie begirada eman diezaioten eta gero
euskaratzeko. Onartzen da Eusko Jaurlaritzari eta Udaletxeari bidaltzea osatuta dagoenean.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko azpiegitura, baliabide eta azpiegitura zuzendaritzatik eta Udaletxetik ez da 
erantzunik jaso. Maila politikoan egindako eskariek oraindik ez dute oihartzunik izan. Urtarrilaren 31rarte itxarongo dugu 
neurri berriak hartzeko.

Sukaldean egin beharreko zenbait konponketa egiteko aurrekontuak eskatu dituzte enpresa ezberdinei (Gaska,
Hostelco, Etxe-lan). Guztiek 33-38k € tartean daude. Arotzaren aurrekontua ere dago (Miabsa, Gaska) aulkiak eta 
mahaiak aldatzeko, 3-15k tartean. Premiazko gauzak egitea baloratzen da. Oraindik apur bat itxarongo dugu.

Ikastola Zuzendaritzarekin koordinazio bilera:

Zuzendaritzari planteatuko zaio abenduan biltzea amankomunean ditugun gaiak elkar ezagutarazteko.

Estatutu berriak:

Bai estatu berriak zein juntakide berrien zerrenda Eusko Jaurlaritzan sartuta dago. Erantzunaren zain gaude.

Loteria:

Salmenta prozesua ondo doa, bai salmenta aldetik bai parte hartzetik. Lau dendetan dago.

Ekaineko eta iraila arratsaldeko zerbitzua:

Ekaineko eta iraileko arratsaldeak (15:00 – 17:00rarte) Aixe Elkarterekin egiten da orain arte. Elkartea desagertzera doa.

Juntak onartzen du Gazteolari esatea bere proiektuan zerbitzu hau eskaini dezala.
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Ekainaren azken asteko eta Uztaileko lehenengo bi asteetako udaleko zerbitzua:

Urte asko dira (ez dakigu zehatz) zerbitzu hau Gazteola enpresatik kudeatu dutela.

Parte hartzetik Gazteola (Gabriel Arestiri lotuta dago) arduradunekin (Jone eta Esti) bildu dira zerbitzuaren egoera 
jakiteko. Badirudi kudeaketa guztia egiten dutela. Gure aldetik izena emateko prozesuan laguntzen zaie eta baimena 
eskatzen da guraso baten bidez ikastola erabiltzeko.

Juntak Gazteolari datorren urtekoa zerbitzua emateko proposamen bat aurkeztu dezala eskatuko dio.

Guraso Elkarteko Euskara Batzordea:

3 pertsona daude: Arantza, Elisabet eta María daude.

Ekimenak:

Ikastola mailako euskera batzordean parte hartzen dute.

Euskararen Egunean zabaldu dute gure konpromisua euskararen alde.

Berbalagun ekimena aztertu nahi dute ea posible den zerbait egitea edo behintzat gurasoei informatzeko.

Zuzendaritza taldeekin koordinatzen ari dira.

Eskolaz kanpoko arduradunen batzarra:

Urtarrilaren 7an, asteartea, 18:00etan.

Futboleko eskolaz kanpokoa:

Arduradunak (Jon Larrañaga) etorkizunerako futboleko ekimena sustatzeko proiektua aurkeztu du.

Aurten bi irteera osagarri planteatzen dute: izotza irristaketa eta mendira irteera. Diru laguntza behar dute, 200€ bat 
irteera egiteko eta 300€ materiala erosteko. Onartzen da.

Banku txartelaren eskaera:

Futboleko arduradunak eskatzen du banku txartela erosketak egiteko. Juntak ez du egokia ikusten.

Hurrengo bilera:

Urtarrilaren 14an, asteartea, 18:00etan.
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