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

Eguna: 2020ko maiatzaren 26an (18:00etatik 19:45etara): Telebilera Meet bidez.

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

Ez da etorri: --

------

Webgune berria:

Komunikazio batzordeko Igorrek elkartearen webgune berria azaltzen digu.

Juntak, lana goraipatzea eta eskertzea ezezik egindako lana produkzio lanetan sartzea onartzen du.

Bi aste barru prest izango dela espero da. Gurasoei mezu bat bidaliko zaio webgunearen berri emateko.

.eus edo .org estentzioarekin ateratzearen zalantza agertzen da. Juntaren aukera .eus ateratzea da baina Ikastolari 
galdetuko zaio ea ondo deritzon.

Datorren urteko jantoki ordutegia:

Jantoki batzordeak ikastolako zuzendaritzarekin eta Gascarekin bilerak izan ditu, “Hauspoa” proiektua dela eta, 
datorren kurtsoko jantoki zerbitzua zelan antolatu.

Jantoki Batzordeari hainbat zalantza suertatu zaizkio eta Gascari baita. Hipotesien gainean lan egiten ari gara eta 
aldagaiak asko dira.

Gaskak mahai gainean aurre proposamen bat jarri du eguerdiko ordu batak eta hirurak artean. Lehenengo orduan 
HH3tik LH3ra eta bigarren orduan LH4tik DBHra.

Juntari ere zalantza asko sortzen zaizkio, are gehiago asteazken arratsaldeak libre usteko asmoa aurrera ateratzen
baldin bada.

Guraso Elkarte bezala Zuzendaritzari gure jantoki proiektua bermatzea eskatuko diogu. “Hauspoa” proiektua
bateragarria izan behar da gure jantoki proiektuarekin.

Eskolaz kanpoko ekintzen eskaintza datorren kurtsorako:

Ekintzak eskaintzen dituzten pertsona eta enpresekin hitz egin da. Egun batzuk barru zerbitzuak egoera berrian izango 
dituen baldintzei zelan moldatu daitezkeen balorazio txostena aurkeztuko dute.
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BIGEk aurreko astean komunikatu digu ez duela monitoreen kontratuak egiteko zerbitzua emango. Horrek kirol
ekintzetako monitoreen kontratazioan izango du eragina. Alternatibak bilatu beharrean gaude. 

Diruzaintza eta Kirol koordinaziotik Salesianos edo beste eskoletan antzeko zerbitzua ematen duten enpresekin 
kontaktatuko dute ea zer eskaini dezaketen jakiteko.

Eskolaz kanpokoen eskaintza irailararte ez eskaintzea erabakitzen da ditugun aldagaiak oso ugariak direla eta.

Jantokiko kuotak:

Apirila-maiatza-ekaina jantokiko kuotak ez ditugu pasatu. Zer egiten dugu?

Galdera honi erantzuteko Guraso Elkarteak ordaindu behar dituen kontzeptuak zehaztu behar ditugu. Printzipioz Gascak 
esan zigun zerbitzua eten egin zen momentutik ez zela ezer gehiago kobratuko Guraso Elkarteari. Beste gastu elementu 
bat ERTE sartu diren langilegoaren ordainketa osagarria izan daiteke. Hau ere ez daukagu oso argi zelan aurre egin.

Juntatik zerbait kobratu beharrean gaudela onartzen da, estruktura gastuak balira bezala. Zenbatekoa kalkulatzeko 
Diruzaintzatik egin da, Gascari galdetuz.

Zenbatekoa dakigunean gurasoei informazio mezu bat botatzea onartzen da. Kuota horren zenbatekoaz aparte, Jantoki 
eta Eskolaz Kanpoko zerbitzuetan izena emateko prozesua iralera eramango direla azalduko da. Idatzia komunikazio 
sailetik egingo da.

HH2ko laguntzailearen 3. Kuotaren kobroa:

Lankidetzan zegoen laguntzaileari, Ane-ri, Gascak soldata osoa ordaindu dio. Baina guk gurasoei pendiente zuten azken 
70€tako kobroa ez diegu egin, horrek 2000€-tako zuloa utziko luke Guraso Elkartean.

Kostu horri aurre egiteko ordainketa familia eta Guraso Elkartearen artean erdibana egitea onartzen da. 

HH2 gurasoei komunikatuko zaie erabakia.

Hurrengo bilera:

Ekainaren 24ean, asteazkena, 18:00etan. 

Egoerak baimentzen badu Zanpa Zanpa elkartean egingo da aurreko urteetako dinamikarekin: 2019-2020 balantzea eta 
2020-2021 erronkak modu zabal batean,  Guraso Elkartearen inguruan aktiboki mugitzen diren pertsonekin. Batzorde 
bakoitzak pentsatuko du nori gonbidatu.
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