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

Eguna: 2020ko martxoaren 3an (18:00etatik 20:00etara).

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

Ez da etorri: Igor, Leire.

------

Jantokia proiektu pilotoa:

Otsailaren 17an bidali zen Eusko Jaurlaritza proeiktua. Oraindik aztertzen ari dira proposamena. Proiektua aztertzen 
duten bitartean sukaldeko instalakuntza baloratuko duen aditu bat bidaliko dute.

Ez dauka zentzurik OMR-a edo Guraso Elkarteko Guraso Asanblada bilerak deitzea. Agian prozesu honek zenbait aste
edo hilabete eramana dezake.

Ditugun epeak begiratuta Gascarekin urte berri bat jarraitzea ikusten da. Igorrek beraiekin hitz egin dezala.

Eskolaz Kanpokoen antolaketa berria:

Inmaren ardura aurten amaitzen da eta joan aurretik antolaketa eredu berri bat proposatu nahi du. Proposamen bat 
antolatzeko 3 aldiz elkartu dira Eskolaz Kanpokoen antolakuntza diharduten zenbait pertsona.

Eskolaz kanpoko prozesu guztiak identifikatu dira eta juntari antolaketa eredu berri bat proposatzen zaio.
Proiektuan jartzen diren funtzioak arduradun bat behintzat izan beharko luke. Proposatzen da:

Koordinazioa: Amaia García
Inika: Esti Arluzea
Diruzaina: Mikel Iriarte
RRHH eta Kirola: Jon Aldekoetxea, Jon Larranaga
Jarduera Kulturalak: Virginia González

Modeloa onartzen da. Pertsona berriak eta modelo berria orain hasiko lirateke trebatzen eta ekainean sartuko
litzateke indarrean.

Datorren juntara behintzat Amaia García etortzea ondo ikusten da.
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Inika: Jantoki kudeaketa:

Komunikazio batzordea Inika daraman enpresarekin bildu zen, duten aplikazioan zerbitzu gehiago emateko.
Besteak beste, nagusientzako falta kudeaketa, berriak helarazteko, jantokiko zerbitzua kudeaketa...

Pakete bat proposatzen diguten eta horrek 3€tako kostua izango luke urtero erabiltzaile bakoitzeko.
Hemendik kurtsoa amaitu arte dohainik erabiltzea utziko ligukete.

Orokorrean ondo ikusten da aplikazioak eskaintzen dituen zerbitzuak kontratatzea.

Eztabaida sortzen da ea GEk edo Ikastolak ordaindu behar duen. Erabakitzen da zuzendaritzarekin hitz egitea
proposatzeko beraiek kudeatu dezatela materialarekin egiten duten bezala, gure ordainketa ezeztatu gabe.

Euskera tailerrak:

Galdera zorta bat botako da gurasoei Parte-hartzetik euskararen erabilpena dela eta.

Euskaraldia izango da. Aukera daukagun Elkarte bezala ekimenean sartzea. Datorren juntara ekarriko da proposamena.

Aste kulturalarekin topera doa.

Mendia martxa. Ekainaren 6an egitea erabakitzen da.

Hurrengo bilera:

Apirilaren 1ean, asteazkena, 18:00etan.
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