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6. Guraso Elkarteko Zuzendaritza Batzordeko Bilera Akta.
2017-2018 Ikasturtea.

Eguna: 2018ko martxoaren 19a (18:15etatik 19:45ra).

Nor etorri da: Karol, Mikeldi, Inma, Naia, Unai.

Ez da etorri: Jon, Olatz, Igor, Vicky.

------

Eskolaz Kanpokoen zerbitzuen kontratazioa:

Kontratatzen ditugun zerbitzuen artean ez daukagu ohiturarik kontratuak egiteko.

Orain robotikako eredua jarraituz gure eredu propioa lantzeko aukera ona daukagu.

Honen harira, ekaina eta iraileko arratsaldeak kudeatu izan dituen elkartearen kasua azaltzen da:

• Sortzen Ikasbatuaz-ek kudeatu du baina ordainketak ez dira Guraso Elkartetik pasatu, gurasoek zuzenean ordaindu 
dute, baina gure eskaintza erabiliz.

Kontratu eredu oinarrizko bat egitea erabakitzen dugu, Sortzen Ikasbatuazen kontratu berria aprobetxatuz, bertan 
zenbait baldintza bertan argi utziz:

• Jarduera ekonomikoetan (IAEn) altan egon behar dela.

• Langileria baldintza egokitan kontratatua egon behar dela.

• Ekintza ematen dutenak euskaran gaitasuna izan behar dutela.

• RC Asegurua izan behar duela.

• Umeekin egoteko ziurtagiria.

• Aurrekontu bat izan behar dugula, kontratuan anexo bezala jarriz, non argi uzten da zerbitzuaren baldintzak: prezioa, 
orduak, pertsona kopurua, nola ordaintzen den

• Kontratuak ere egoera hipotetikoak ere jaso dezake: zer gertatzen da greba baldin bada, ezin bada monitorea etorri...

Mendi-Martxa:

Partehartzetik harremanetan jarri ditugu LH2 eta LH3ko ordezkariak antolaketa lanarekin hasteko.

Iazko eskaera ereduak eta antolaketa dokumentazioa izatea eskertuko lukete. Juntakideen artean galdetuko da nork 
dituen antolaketa eredu hoiek.

Mendi martxaren eguna ekainaren 2rako (larunbata) egitea erabakitzen da.
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Aste Kulturala:

LH1ko lantaldeak prestatu du Aste Kulturaleko programa osatu bat Zuzendaritzarekin eta klaustroarekin elkar adostu 
duena apirilaren 16tik 20ra joango dena. Atxekituta bidaltzen da.

Aurrekontu bat ere osatu dute.  Atxekituta bidaltzen da.

Ekintza hau orain dela bi urtetik hona antolatzen zen Ikasturte amaierako jaia ordezkatzen du.

Grebak:

Aurtengo eta iazko grebak direla eta nabaria egin da deialdi hauen aurrean Guraso Elkartearen barruan jarduteko 
prozedura definitu bat falta dela.

Galdera asko daude airean erantzun gabe daudenak, bai ikastetxearenak izan daitezkeenak:

• Zein da Eusko Jaurlaritzak duen normatiba greben aurrean?

• Zerbitzu minimoak egon behar dira?

• Zer espero dezakete gurasoek umeak eskolan uzten baldin badute? 

Edo Guraso Elkartekoak izan daitezkeenak:

•Ematen ditugun zerbitzuak mantentzen dira?

•Gurasoei dirua bueltatzen zaie?

•Guk babesa eman diezaiokegu grebari?

•Zelan komunikatzen da?

Idazkaritzak Bego Iriondo kontsultatuko du lehenengo atala argi uzteko eta datozen hilabeteetan greben aurrean zelan 
jardun dekalogoa osatzeko asmoa azaltzen dugu, gero Asanbladari planteatu beharko litzaiokeena.

Ingeles ludikoa eskolaz kanpoko ekintza [Amaia eta Virginia]:

Amaia eta Virginia azaltzen digute beraien planteamendua: Beraiek, beraien gelako beste gurasoekin batera, somatu 
dute hizkuntzen falta dagoela ikastolan.

Proiektu piloto bat proposatuko digute ingeleseko ekintza ludikoak eskaintzeko datorren ikasturterako. 
Proiektu horretan sartuko lirateke:

• HHko azken zikloa (HH4/5) eta LHko lehen zikloa (LH1/2)

• Kurtso bakoitzeko gehienez 3 talde osatuko dira, 8-12 umerekin.

• Astean ordubeteko saioa, eta ikuspuntu ludikoarekin. Ez da ingeles akademikoa.

• Bi ama horiek sortuko lukete jardueraren batzordea guraso elkartearen barruan.
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HH2ko laguntzailea:

Saiatuko gara zerbitzuaren aukera ematen 2018-2019 ikasturterako.

Naia eta Unai artean prozesua martxan jarriko dugu.

Zerbitzua HH2ko familien artean ordaintzen da osoki.

Lehengo pausua kontratazioaren bideragarritasuna aztertzea (BIGE-ren bidez) eta prezio zehaztea, jardun erdian 
eta jardun osoan.

Behin hori jakinda, HH2ko gurasoak deitu eta baldintzak azaldu.

Familien artean ordaintzeko gutxieneko konpromezua balego orduan soilik kontratatuko genuke.

Hurrengo bilera:

Ez da zehazten. Partehartzetik proposatzen da, apirilaren 16, astelehena, arratsaldeko 18:00etan.

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


