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

Eguna: 2019ko otsailaren 5a (18:05etatik 19:45ra).

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

Ez da etorri: Vicky, Unai.

------

Guraso Elkarteko eta Eskolaz kanpoko kuotak:

Onartzen da kuota urteko ohiko asanblada eta hurrengo 15 egunetan kobroa egitea.

Eskolaz kanpokoenak bere egutegiaren arabera kobratuko dira.

Inika:

Inikan beste pertsona batzuk trebatzeko idazkariak alta berriak eta erremesak egiteaz arduratuko dira.

Eskolaz kanpokoak:

Dagoeneko eskaintza oso zabala da. Berririk heltzen bada aztertu egingo da interesaren arabera.

Gogobetetze inkesta. María eta Inma gogobete inkestak prestatzen hasiko dira.

Antzez lan bat ikastolan egiteko eskaintza heldu da (300€ ordaindu behar dira eta urtarrila-otsaila bitartean egin beharko 
litzateke). Ikastolak ezezkoa eman du. Guk hitz egingo dugu ezetzaren arrazoia jakiteko.

Irudi grafikoa eta Elkartearen izena:

Ikastolako aita bat prest dago honetan lan egiteko eta ikastola ere pozik egongo litzateke gure lanaren berri izateaz.

Hausnarketa prozesu bat hasiko da otsaila eta maiatza bitartean.
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Estatutuen errebisioa:

Irudi grafikoarekin batera, estatutuen errebisioa eta elkartearen izena bateratzeko asmoarekin, Guraso Elkarteko 
elkarteko estatutuetako XX. atalaren arabera lan talde bat izendatzen da.

Taldean egongo dira:

. Presidentea: Olatz Ukar.

. Idazkariak: Karol Goikuria eta Naia Astuy.

. Kordinazio arduraduna: Mikeldi Uribe-Etxebarria.

Olatzek kontsulta egingo du Bigen.

Aste kulturala:

Antolaketa aurrera doa. Aste kulturala korrikarekin bat egingo dute.

Euskara batzordea:

Taldekideak pozik daude egiten ari diren lanarekin.

Bestelakoak:

EHUn zarata neurtzeko aparailua diseinatu duen enpresa bat dago eta horrekin proiektu pilotu bat egiten ari dira 
ikastetxe publikoetan. Saiatuko gara horretan parte hartzen edo Gascari eskatzen horrelako proiektu bat aurrera 
eraman dezan.

Jantokian giroa baretzen doala ematen du. Langileek egindako lau eskakizunetatik hiru onartu ditu Gascak. 
Menuetan lehen baino barazki gehiago daude.

Hurrengo bilera:

Martxoaren 12an, 18:00etan.
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