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

Eguna: 2018ko maiatzaren 10a (18:15etatik 20:20ra).

Nor etorri da: Karol, Mikeldi, Inma, Naia, Unai, Jon, Olatz, Igor, Vicky, María (invitada).

Ez da etorri: --

------

Jantokiko zerbitzuaren lizitazioa:

Deustuko Ikastolako Jantokiko Zerbitzua Esleitzeko eskaintzak aurkezteko epea amaitu ondoren, honako enpresa 
hauek aurkeztu ziren:

1. Ausolan
2. Gastronomía Basca
3. Unika
4. Ezkaratza
5. Gastronomía Cantábrica
6. Juana Gómez

Eskaintzak aurkeztu ondoren, eta galderak, eskaintzaileen bisitak eta zalantzak argitu ondoren, Ebaluazio Batzordeko 
kide bakoitzak bere aldetik aztertu zituen eskaintzak, guztiak bateratzeko eta iritziak eztabaidatzeko.

Bilera horren ondoren, beste elkarrizketa bat egitea adostu genuen aurkeztutako enpresetako bostekin, eta haiek 
aurkezpen txiki bat egin eta gero gure galderei erantzun zituzten.

Azkenik, elkarrizketen ondorengo iritziak trukatzeko bildu ginen, eta honako akordio hau lortu genuen:

"Gure jantokia -Eredua" partaidetza-prozesuaren dinamiketan lortutako ildoei jarraitu nahian (2018ko urtarrilaren 23ko 
batzarrean berretsi zen), aurkeztutako eskaintzetatik onena baloratu ondoren, kontratu-negoziazioaren faltan, janto-
ki-zerbitzua 2018-2019 eta 2019-2020 ikasturteetan (bi urte gehiago berritzeko aukerarekin) ematen duen enpresa gisa 
esleitu da: 

Gastronomía Cantábrica SL.

Akordioa jakinaraziko zaie eskaintza aurkeztu duten enpresa guztiei.

Akordioa Guraso Elkartearen webgunean argitaratuko da, eta Delgatu Sarearen bidez zabalduko da, familia guztiek 
horren berri izan dezaten.

Datozen asteetan, Ebaluazio Batzordeak akordioa ixteko ahalegina egingo du.

Ekainean zerbitzu-emailearekin informazio-batzar bat egitea aurreikusi da, zerbitzua azaltzeko.
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Eskolaz kanpoko ekintza eskaintza:

Zirkoa eta mekanografia ez dira egokiak ikusten aurten sartzeko, batez ere garestiak direlako.

Ingelesez jolastu ekimena eskainiko da baldin eta 3 gela uzten badizkigute. Naiak baimena eskatuko du.

HH2ko laguntzailea:

FP dualaren eskaintza bat etorri da non aukera daukagu pertsona bat izateko HH2ko laguntzaile bezala.

Ikastolak sinatu beharko luke kontratua.

Unai baimentzen dugu gaia lantzeko eta aztertzeko aukerak dauden zerbitzua emateko HH2ko familiekin batera.

Hurrengo bilera:

Ez da jartzen.

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


