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

Eguna: 2019ko apirilaren 9a (18:05etatik 19:45ra).

Nor etorri da: María, Karol, Naia, Vicky, Unai, Jon.

Ez da etorri: Inma, Igor, Mikeldi, Olatz.

------

Jantokiko instalazioak:

Gascak txosten bat prestatu du jantokian dauden gabeziekin eta egin beharko liratekeen hobekuntzekin. 

Aurrekontua 165.000€-takoa da. 

Horietatik batzuk premiazkoak dira umeen eta langileen seguridadean eragina baitute, elektrizitate instalazioan 
gabeziak adibidez. Inportantea da zehaztea nork ordaindu behar dituen konpoketak, ikastolako zenbait baliabide 
udaletxearen ardura baitira adibidez. Vicky udaletxearekin kontaktuan jarri da gaia aztetzeko, Koldo Narbaiza 
euskera-hezkuntza zinegotziarekin alegia.

Erabaki da:

. Premiazko konponketak identifikatu, eta aurrekontua zehaztu. Konponketa horiek 2019 ekainean egin eta langile eta 
umeen seguridadea bermatzeko.

. Batzorde bat izendatu Udaletxearekin hitzegin eta negoziatzeko, bilera seguruenik Apirilean izango da. 
Taldean Vicky eta juntako beste kide bat egongo da, eta agian ikastolako zuzendaritzako norbait ere.

. Karol eta Naiak jantokietan (zeharkako gestioan) hobekuntzak edota konponketak egiteko dirulaguntzen azterketa.

. Epe luzerako (2-3 urte) obra/erosketa guztiak egiteko batzorde bat izendatu, jantokiko batzordea eta diruzaintza barne 
hartuta.

Guraso Elkarteko kuota:

Kobroaren data baieztatu eta Partehartze bidez familiei abisu eman (María).

Korrikako km-a:

Gure kilometroaren lekukoa bi ikaslek eraman dezatela, DBH4 eta DBH3koak. Zozketa bidez aukeratuak. Ikastolatik 
jubilatuko diren irakasleak ere joango dira.
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Aste Kulturala:

Aurten batzordean LH1ko gurasoak, Jantokiko Batzordea eta Elkarbizitzako batzordea egon dira. Eta oso programa 
zabala eta erakargarria antolatu dute, zorionak!!!

Aldizkarian irteteko argazkiak aterako dira, eta zuzendaritzari eskatuko diogu Aste Kulturalak ere bere tartea izatea 
aldizkarian (María). 

Elkarbizitza:

Ikastolako zuzendaritzak kezka/nahia agertu du jantokiko araudiaren inguruan. Elkarlanean aritzeko prestutasuna 
adierazi dute, eta oso positibo baloratu dugu.

Jantokiko araudia sortzeko batzordea eratuko da Jantoki Batzordetik eta beste zentru batzuetako araudiak eredu 
modan erabiliz. Proposamena ikastolako zuzendaritzari aurkeztuko zaio, beraiekin ere adosteko.

Eskolaz Kanpoko jaialdiak:

Urtero bezela jaialdiak Maiatzean egingo dira, eta aurten modu koordinatuan antolatuko ditugu datak eta erosketak. 

Horretarako:

. Jaialdien egunak eta ordutegiak zehaztu behar dira eta egutegi bat prestatu (Inma).

. Jaialdietarako merendoletarako erosketak koordinatu (Unai), eta jardueren arduradunek jaialdiak antolatu ditzatela 
merendolarekin.

. Soberakinak Mendi-Martxan berrerabili daitezke, eta Mendi-Martxaren ondoren sobratzen dena edo etxera eraman edo 
bota, baina aurreko urtean ez bezala ez dadila txantxikuko gelan gelditu.

HH2ko laguntzailea:

Maisu Iñakik galdetuta konfirmatu digute aurten ere formazio dualeko eredua errepikatu dezakegula. Beraz martxan 
jarriko dugu prozesua familiak bildu eta bideragarria den ikusteko (Unai).

Familia berriekin bilera:

Ez dago argi matrikula berriko familiekin ikastolak batzar berezia egingo duen, aurrematrikulazioan egin bait zuen 
aurkezpena. Zuzendaritzari galdetuko diogu ea bilera egongo den (Unai), eta horrela bada Guraso Elkarteak abisua 
familia berriei emateko. 

HH2ko familiek beste bilera bat dute ikastolarekin Ekainean, baina hori kurtsoko bilera da. Ume txikien familiekin 
ikasturtea hasi aurretik egiten da, askok ez baitute zentrua ezagutzen.
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Mendi-Martxa:

Aurten Mendi-Martxa ekainaren 1ean izango da. 

Aldaketa batzuk egongo dira:

. Bazkaria Gascak prestatuko du, menu berezi eta merkea. Jantokiko Batzordeak antolatuko du hau.

. Izena ematen denean menua aurretik ordainduko da, gero beti baitago izena eman eta eguraldiaren arabera adibidez, 
ez datorren jendea.

. Helduen bazkarirako tartean txantxikuk jolasak antolatuko ditu.

. Euskal erromeria egongo da.

. Ur guda 17:00 aurrera (agian aurreratu daiteke). 

Hurrengo bilera:

Maiatzaren 7an, 18:00etan.

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


