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

Eguna: 2019ko maiatzaren 7a (18:05etatik 19:45ra).

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

Ez da etorri: Olatz.

------

Sukaldeko instalazioaren egoera:

Apirilaren 16an Koldo Narbaiza Bilboko Udaleko zinegotziarekin eta Rosa teknikariarekin bildu ginen. Ditugun arazoak 
azaldu zitzaien eta zera komentatu zuten:

1 Ez dela Udalaren eskumena hori konpontzea.

2 Ikusten dutela zenbait arazo ditugula eta prest daudela Hezkuntza sailaren aurrean laguntza eskaintzeko.

3 Txosten bat egin dezagula eta Udalari bidali beraiek osatzeko eta sailaren aurrera eramateko.

Bestela idazkaritzatik BIGE galdetu ostean esaten digute Eusko Jaurlaritzak ez du inolako diru-laguntza deialdirik 
Guraso Elkarteentzako jantokiko kontuak konpontzeko.

Erabakitzen dugu:

. Idatzi bat egitea instalazioen egoera zein den azalduz, langile eta erabiltzaileen arriskuak nabarmenduz, eta eskatzen 
beraiek egin dezatela azterketa ofizial bat eta konpondu dezatela lehen bai lehen.

. Idatzi hori Koldo Narbaizari pasatu bere iritzia emateko eta berak laguntza emateko Eusko Jaurlaritzaren aurrean.

. Idatzia Eusko Jaurlaritzari igorri.

Mendi-Martxako bazkaria:

Aurten, Mendi-Martxako taldearen partetik planteatu da Gascaren bidez, nahi duen familiari, bazkariak ematea. 
Aztertzen da Inikaren bidez kudeatzea eta kobratzea posiblea baldin bada.

Juntak adosten du:

. Inikaren bidez kobratzen den sistematika lan handia dela gauzak ondo bermatu nahi baldin bada.

. Proposatzen da izena emateko inkestan aukeran ematea bazkaria eskatzeko eta esanez Mendi-Martxaren egun 
berean ordaintzeko.
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. Guraso Elkarteak, izena ematen dutenen zerrenda Mendi-Martxako antolatzaileei pasatuko lieke beraiek kontrolatzeko.

. Guraso Elkarteak bermatu dezake, beharrezkoa baldin bada, zerbitzua erabiliko duen kopuru bat Gascaren aurrean.

Eskolaz kanpokoetan izena ematea:

Eskolaz kanpoko koordinatzaileak, aurreko urteetan izena emateko prozesuak suposatu duen lan handia mugatzeko, 
proposatzen du datorren urteko eskolaz kanpoko ekintzen aurre matrikulazioa kurtso honen bukaeran iztea eta 
konpromisu bezala % 20 ordainketa eginez.

Juntak erabakitzen du:

. Onartzea proposamena.

. Epeak ondo mugatzea gauzak ondo egiteko: Maiatzaren 20an ateratzen da eskaintza, Ekainaren 5ean izen-ematea izten 
da, 15 egun taldeak egiteko, publikatu egiten diren behin behiniko zerrendak, zuzenketak, eta azkenik ordainketa.

. Ekaineko %20 aparte beste bi kuota ordainketa egongo lirateke: urriaren lehenengo astean %40 eta %40 2020ko 
otsailean.

. 2018-2019 kurtsoko eskolaz-kanpokoak ordaindu ez duten familiei (4-5 familia daude) gutun bat idatzi esanez datorren 
urteko eskolaz kanpokoetan ezin dutela parte hartu ez baldin badute zor dutena ordaintzen.

. Irailean egin nahi diren altak definitzeko sistema Inmaren esku uztea. Berak egin dezala planteamendu bat Juntari.

Irudi grafiko berria:

Zuzendaritzatik onartu dute proposaturiko irudi grafiko berria.

Igorrek behin betiko manuala garatuko du maiatzean zehar. Mikeldi eta Unairen laguntzarekin.

Ekainean webgunea eta sinadura elektronikoak eguneratuko ditugu eta familiei komunikatuko diegu iruditegi berria.

Datorren kurtsotik aurrera irudia eguneratuko da euskarri guztietan posible den neurrian.

Kirol eta kultura udalekuak:

Aurten antolatu nahi da berriro Gazteolaren partetik. Gauza da udalari baimena eskatu behar diogula ikastola ordutegiz 
kanpo erabili ahal izateko, baina eskaera horretan NAN zenbakia jarri behar da. 

Aurreko urteetan Esti eta Joneren izenak jarri ziren, baina aurten planteatzen dute zelako erantzukizuna duten bere 
izenean eskatzen dutenak.

Onartzen da:

. Argi uztea Gazteolari Guraso Elkartea ez dela ekintzaren antolatzailea baizik eta laguntzailea.

. Guraso Elkartearen izenean egitea eskaria udalaren aurrean.
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Ekaina eta iraileko arratsaldeak:

Bileratik noa. 

Hurrengo bilera:

Ekainaren 11an, 18:00etan.

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


