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

Eguna: 2020ko apirilaren 30an (18:00etatik 20:00etara): Telebilera Zoom bidez.

Nor etorri da: Naia, Unai, Mikeldi, Jon, María, Inma, Olatz, Karol Leire, Iratxe (Jantoki Batzordekoa).

Ez da etorri: Igor.

------

Hauspoa:

Ikastolako zuzendaritzatik eta DBHko koordinazio pedagogikotik proposaturiko proiektua aurkezten da.

Juntak onartzen du proiektuarekin bat egitea zuzendaritzak aurkezten baldin badu.

Interesgarria deritzogu ekintza berriak proposatzeko aukera izatea. Zuzendaritzari eskatu dizkiogu orain arte beraiek 
proposaturikoak, idei berriak bota aurretik.

Galdetu behar dugu ea nork koordinatuko lituzke guk proposaturiko ekintzak.

Ikastolako Zuzendaritzarekin izandako bilera koronabirusa dela eta:

Ikastolako Zuzendaritzarekin apirilaren 23an izandako bileraren berri azaltzen da. Bertan zenbait gogoeta bota ziren 
pandemia egoera honek eragiten dituen arazoei buruz eta zelan ikasle, irakasle eta familiak bizi genuen egoera.

Egoeraren analisi zabalago bat izateko aukeraz hitz egin zen, datu interesgarriak eman diezakegulakoan eta agian 
datorren ikasturterako neurriak hartu ahal izateko. Inkesta bat egiteaz hitz egiten da.

Juntaren partetik berrezten da gure interesa informatuta egoteko eta Ikastolako (bere osotasunean) egoeraz jakitun 
izateko. Zuzendaritzari helaraziko zaio interes hori eta gure laguntza eskainiko zaio datu hoien batuketarako
eta analisirako.

Ikastolako urteko aldizkaria:

Interesgarria ikusten dugu aurten ere ikastolako urteko aldizkaria izatea.

Virginia eta Jon izendatzen ditugu Juntako ordezkariak Zuzendaritzari gure laguntza eskaintzeko eta edukien aldetik 
Guraso Elkartearen ekarpenak egiteko.
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Jantokiko beken itzulpena:

Martxoaren 26an jaso zen Eusko Jaurlaritzaren gutun bat familiei bekak itzultzeko eskariarekin. Beken dirua gure 
kontuan dago zuzendaritzak gure kontura bota eta gero.

25 familia bekadunen zerrenda jaso da baina baliteke beste familia batzuk egotea. Eguneratu behar da informazioa.

Diruzaintzatik familia bakoitzeko diru kopuruaren zenbatekoa kalkulatu da baina aldakorra denez zaila egiten da 
bapatean itzultzea. Gainera ez ditugu familia horien bankuko kontuen datuak.

Egoeraren premia ikusita eta prozesu honek behar dituen ondo egitearen bermeak jakitun, Juntak onartzen du guk 
osatuko dugula itzulketa kopuruen taula, dirua ikastolako kontura itzuliko dugula, ikastolak berak egin dezan diru 
itzulpena.

Jantoki proiektua:

Ez dugu Eusko Jaurlaritzaren berri izan azken bi hilabete hauetan gure jantoki zerbitzuaren proiektua dela eta.
Berriro beraiekin kontaktatuko dugu ea berririk daukaten.

Eskolaz kanpokoen langileen ordainketa:

Aurreko batzarrean onartu genuen bezala ikasturtea amaitu arte ERTE egoeran duten soldata osatuko dugu
falta zaien %30arekin.

Ordainketa dieta eta ordainsari gisa emango zaie.

Eskolaz kanpokoen ekintzen eskaintza datorren kurtsorako:

Aurreko urteetan eskaintza maiatzaren amaieran atera dugu. Daukagun egoera dela eta noiz zabaltzearen eztabaida 
ateratzen da.

Gaia erabat baldintzatuta dago ez dakigulako nola eman dezakegun eskaintza hori. Datorren juntararte luzatzen dugu 
eztabaida ea orduan gehiago dakigun.

Bitartean ekintzak eskaintzen dituzten pertsona eta enpresei zerbitzuak egoera berriak izango dituen baldintzei zelan 
moldatu daitezkeen balorazio txostena eskatuko zaie.

Hurrengo bilera:

Maiatzaren 26ean, asteartea, 18:00etan.
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