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

Eguna: 2020ko urtarrilaren 28an (18:00etatik 20:00etara).

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

Ez da etorri: María.

------

Urtarrilak 30eko greba:

Zuzendaritza taldeak mezu bat igorri du, langileen zenbatek egiten duen greba esanez, klase normaltasuna ezin dutela 
bermatu eta 17:00etatik aurrera patioa itxita egongo dela.

Guraso Elkarte bezala ez ditugu gure zerbitzuak bertan bera utziko, baina zuzendaritzaren mezu bera erabiliko dugu, 
hots “no podremos ese día funcionar con normalidad”, gurasoei abisatzeko.

Jantokia proiektu pilotoa:

Eusko Jaurlaritzareko Hezkuntza Saileko azpiegitura, baliabide eta teknologia zuzendaritzako arduradunekin
(Polentzi Urkijo eta Amaia Jauregiberri) urtarrilaren 17an izan genuen bilera azaltzen da: 

Gure egoeraren berri zuten. Eta baita Udalarekin koordinatuta zeudela

Konponbidean inplikatzeko borondatea eta jarrera azaltzen dute.

3 kudeaketa sistema daudela esaten digute eta bakoitzak sukaldeko arazoa kopontzeko bide bat ematen digula:

a) Orain arteko sistema: Beraiek ezin dira sartu. Guk asumitu beharko genuke kostu guztia.

b) Beraiek asumitzea zerbitzu guztia: beraiek egiten diote aurre konponketa guztiei eta zerbitzuaren prestakuntzari.

c) Kudeaketa mota berria: zenbait ikastetxeetan aplikatzen ari direna modu esperimentalean, non Guaso Elkarteak 
kudeaketa lan batzuk asumitzen ditu eta beraiek beste ardura batzuk dituzte proiektuaren arabera.
Gaur egun 4 daude: Laukariz-Mungia, Orduña, Salazar-Allende (Mungia) eta Markina (?). Kasu honetan ere EJak
asumituko lituzke sukaldeko berrizketa eta konponketa lanak.

Hirugarren bide hau lortzeko proiektu bat proposatu beharko genuke, OMR onarpena daukana, eta EJren sistemaren 
baldintza batzuk betetzen: ratioak, kuotak, lan-hitzarmena, menuen ikuskapena...

Bilera zertan zetzan azaldu eta gero Juntan eztabaidatzen da eta erabakitzen da proiektu pilotu ereduari heldu behar 
diogula. Nahiz eta zalantzak izan zein punturarte bide hau aukeratzea murriztu egiten duen etorkizunerako kudeaketa 
modeloa.
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Guraso Elkartea bezala ahaleginduko gara hirugarren bidea aztertzen eta proposamen bat egiten. Azkar eta diskrezioz 
lan egin behar dugu planteamendu amankomun bat eraman ahal izateko OMR-a. Agian prozesu honek zenbait aste edo 
hilabete eramana dezake.

Hemendik aurrera hartu beharreko pausuak erabakitzen ditugu:

a) Jantoki Batzordeak landu dezala proiektua, otsailak 7 baino lehenago.

b) Juntak onartu dezala, otsailak 13 baino lehenago.

c) Eusko Jaurlaritzari bidali zirriborro bezala, otsailak 13an.

d) EJren ekarpenak onartu edo negoziatu.

e) Akordioa OMR-eri eta GE Asanbladari aurkeztu eta onarpena.

Jokabide desegokia jantokian:

Azken egun hauetan portaera desegokiak egon ari dira Jantokian ikasle batzuen partetik begiraleenganako.
Elkarbizitzako batzordera bota da.

Moskiteren garbiketa:

Urtarrilaren 31an etorriko dira. 237€ kostatuko zaigu.

Web orriaren berrikuntza:

Komunikazio batzordetik azaltzen da Igor Uriartek prestatu duela Guraso Elkarteko web orrirako eredu berri bat.
Ikusten da oso zaharkiturik dagoela daukaguna.

3 aurrekontu eskatu dira egitura egitea eta merkeena 1.500€ aterako lirateke. Guk edukiak sartu beharko genituzke.
Juntak onartzen du aurrera joatea.

Inika mugikorreko app:

Aukera dago INIKA app bat izateko. Guztira familia bakoitzeko 9€ izango lirateke urtero baina aukera daukagu Guraso
Elkarte bezala hartzeko 3€ truke.

Inikakoekin hitz egingo da baldintzak ondo jakiteko eta gero Juntan berriro aztertzeko.

Hurrengo bilera:

Martxoaren 3an, asteartea, 18:00etan.
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