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

Eguna: 2018ko apirilaren 17a (18:15etatik 20:15ra).

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

Ez da etorri: --

------

Eskolaz Kanpokoen ekintzetarako oparia:

Kurtso amaierako jaietan polo edo kamiseta bat oparitzeko aukera aztertzen da eskolaz kanpoko ekintza bat egiten 
duten ume guztiontzako.

Diruzaintzatik esaten da aurrekontua dagoela.

Aurten ematearen arrazoia Ikastolako 55 urteurrena izan daiteke.

3 aurrekontu eskatuko dira.

Eskolaz Kanpokoen ekintzen eskaintza:

Maiatzaren hasieran eskaintza egon behar da osatuta.

Aurre matrikula prozesua ekainean egingo da iazko eskaintza ordutegi berdinarekin eta izena ematearekin ikusiko dugu 
zelan osatu taldeak eta ordutegiak irailean.

Ingeleseko arduradunei esan behar zaie maiatzaren hasieran bidali behar dutela eskaintza.

Aurten ez da inprimatuko esku-orria. Informazioaren hedapena Delegatu Sarearen bitartez eta web gunearen bitartez 
egingo da.

Ekintzak eskaintzen dizkiguten enpresa eta pertsonei kontratu eredu bat planteatu zaie aurreko bileran erabaki genuen 
bezala. Inmak Mikeldiri ereduak bidaliko dizkio gure eredu propioa egiteko.

HH2ko laguntzailea:

BIGEk esan digu beraiek ezin dutela kontratuaren sinadura kudeatu 2018-2019 ikasturterako.

Beraz, zerbitzua ez dela emango erabakitzen da. Unaiek zuzendaritzari jakinaraziko dio erabakia.
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Jantokiko zerbitzuaren lizitazioa:

6 enpresa eskaintza aurkeztu dute.

Ebaluazio batzordeak mahai gainean dituen eskaintzak aztertuko ditu eta enpresekin batzartuko dira dauden zalantzak 
argitu ahal izateko.

Maiatzaren 10ean Juntako bilera egingo dugu eta bertan ebaluazio batzordeak proposamen bat egingo du, Juntak azken 
erabakia hartu dezan.

Jantoki langileekin bilera:

Orain artean lanean izan diren jantokiko langileak Juntarekin bilera bat egin nahi dute beraien kexak azaltzeko.

Datorren astean beraiekin bilera bat egingo da, apirilaren 26an arratsaldeko 18:00etan.

Ikastolako zuzendaritza talde berria:

Maria Jesús Gorostiza izendatuko dute datorren astean zuzendari berria datorren kurtsorako.

Oraindik ez dakigu nortzuk osatuko duten zuzendaritza batzordea.

Hurrengo bilera:

Maiatzaren 11, osteguna, arratsaldeko 18:00etan.
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