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

Eguna: 2018ko abenduaren 4a (18:05etatik 20:30ra).

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

Ez da etorri: Inma, Olatz, Jon, Unai.

------

Jantoki zerbitzua:

Jantoki Batzordeak office 2 ordu indartzeko erabakia jakinarazi dio Gascari. Gascak ordu erdi emango du HH2ri
laguntzeko eta 1,5 office indartzeko.

Sindikatuen ordezkaritzari jakinarazi zaio erabakia, eta oso eskasa iruditu zaie. Mobilizazioekin jarraituko dutela
eta Lakuara eramango dutela esan dute.

Abenduan Jantoki Batzordearen buletin bat aterako da. Ager daitezkeen informazioen artean: alergikoentzako-
menuak, Eusko Jaurlaritzaren ratioen kontsulta, urtarrileko eta otsaileko menuak, HH2 eta HH3 ebaluazio-txostenak.

Laura Lafont Jantokiko Batzordera gehitu egin da.

Hurrengo egunetan Jantokiko Batzordea Elkarbizitzako Batzordearekin elkartuko da.

Loteria:

María eta LH4ko 4 ordezkariak elkartu ziren.

Gutxi gorabehera 288 tako eta 5.000 txartel atera ziren. Erritmo onean saltzen ari da. 

Abenduaren 13an salmenta itxiko da.

Saltokiak: LH4ko gurasoak (2 familiak izan ezik, guztiek hartu dute gutxienez tako bat), mahaitxoa (bolutarioak, 
txanda guztiak bete dira), dendak eta ikastolako idazkaritza (maisu Ángel).

Prozesua amaitzean, komenigarritzat jotzen da Delegatatu Saretik mezu bat ateratzea, salmenten emaitzen berri 
emateko eta ahaleginagatik eskerrak emateko.
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Aste Kulturala:

LH1eko ordezkariak aktibatu dira, eta familiei dei egin zaie proiektua azaltzeko.

Datak: Apirilaren 8tik 12ra.

Partehartzeak eskola-ordutegitik kanpo jardueraren bat egiteko eskaera egin du. Ondo ikusten da, baina ez dago 
argi eraginkorra den, arratsaldean eskolaz kanpoko jarduerak baitaude.

Zuzendaritzak Ikastolaren 55. urteurreneko ekintzaren bat egiteko aukera aztertu du aste kulturalaren barruan.

Kamiseta:

Itziar Velascok kamiseta/poloa ateratzeko ekimena bultzatu du Ikastolaren 55. urteurrenarekin.

Guraso Elkarteak difusioa emateko aukera eskaini du. Berri bat aterako da Delegatu Sarearen bidez.

Euskara Batzordea:

Iker Ganboa eta Arantza Etxebarria dira Euskara taldea osatzen dutenak.

Beren funtzioak zein diren jakitean apur bat galduta daude. Hurrengo batzarrera etortzeko gonbita egiten diegu, 
haien planteamendua azal dezaten.

Irudi grafikoa:

Koordinazioak 2018-2019 ikasturterako identifikatutako erronketako bat da Guraso Elkarteak erabiltzen duen irudi 
grafikoaren analisia eta ondorengo garapena egiteko beharra eta aukera.

Badago pertsona bat (Igor) lan honetan laguntzeko bere burua aurkeztu duena.

Irudi grafikoa kalitatezko euskarrietan garatzea eta erabilera-eskuliburu bat sortzea izango da helburua. Dokumentu 
digitaletarako erabiliko da, baina baita gure logoa daramaten euskarri grafiko inprimatuetarako ere (aldizkaria,
kamisetak, txantiloiak, zigilua...).

Elkarteari lotuta, eta aldi berean, "Deustuko Ikastolako Guraso Elkartea" izena eguneratzen saiatuko gara, gaur 
egun (Ogasunean, gutxienez) "Asociación de Padres de Alumnos Gurasoak Deustuko Ikastola de Deusto- Bilbao"
izena dugunean.

Irudia berritzeko lana Ikastolarenarekin koordinatzen saiatuko gara, haiek ere ez baitute irudia formatu bektorialean. 
(Ikus erabiltzen duten irudia) ezta kalitatezkoa ere.
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Ekonomia batzordea:

Kontu desberdinetan baimendutako pertsonen zerrenda berrikusten da. Gaur egun parte hartzen ez duten pertsona 
guztiak ezabatzea erabaki da.

Nafarroako Rural Kutxan kontu bat ireki da Jantokirako. Horttik pasatzen dira ordainagiriak.

Caixan kontu bat daukagu, ez aktiboa, mantentze-gastuak bakarrik pasatzen zituena. Dirua atera eta kontua bertan 
behera uztea erabakitzen da.

Patioko saskiak: Kirolak saskiak berritu ditu zuzendaritzarekin akordio batera iritsi aurretik. Kirolak proposatu du 
ordaintzeko protokolo hori: ikastola % 50, % 35 saski, % 15 Guraso Elkartea. 

Ekonomiako Batzordeak proposatu du Guraso Elkarteak eta Saskik behar den dirua ateratzeko beste protokolo batzuk 
planteatzea, zozketa bat adibidez.

Hurrengo bilera:

Urtarrilaren 8an.
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