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Ordezkaritza Organo Goreneko Bilera Gaien Laburpena.
2019-2020 Ikasturtea.

Eguna: 2020ko maiatzaren 21ean (18:00etatik 20:00etara). Telebilera Meet bidez.

------

1. Kurtso bukaera. DBH4.mailakoak:

DBH4ak klasera bueltatzeko aukera eman du Hezkuntza Saila. Zuzendaritza taldeak ez duela ikusten azaldu du, klase 
bakoitzean 15 ikasle baino ezin izango liratekelako eta patioan ere bananduak eta denbora guztian maskararekin egon 
beharko liratekelako.

Gainera OOGko ikaslea ezin izan da etorri baina mezua bidali dio zuzendariari eta bertan ikasleek ere txarto deritzotela 
bueltatzeari eta bueltatu behar izatekotan planto egiteko asmoa dutela esaten zion.

2. Hauspoa proiektua: 

Hauspoa proiektuaren azalpena egin dute. Aurkezpenean Guraso Elkartearen ekarpenak falta direla komentatu dute. 

        Onartua aurkeztea.

3. Ordutegi moldaketa: 

Hauspoak DBhkoen ordutegia dakarrenez, beranduago irteten direnez, txanda bi libratuko lirateke eta orduan HH eta 
LHkoek bazkaldu ahal izango lukete 13 eta 15 bitartean, eta horrela asteazken arratsaldea libre izatea posible izango 
litzateke. Ordutegi moldaketa bat denez, sarrera eta irteera ordutegia aldatzen ez denez (iaztik indarrean dagoen lege 
baten arabera) OOGak onartuz nahikoa izango litzateke aurrera eramateko. Bozkaketa hori hurrengo ikasturterako 
egutegia onartzen denean egin beharko litzateke.

4. Bidelagun proiektua: 

Hezkuntza inklusiboa eta aniztasuna. LH5 eta LH6rako eskatuko dute. Eskolan zailtasunak dutenentzat. Gizarte zailta-
suna duten 8-15 ikasle talde bat. Laguntza behar duten ikasleentzat. Eskola arrakasta indizea handitzea du helburu. 
Eskolaz kanpoko ekintza da, beraz begiraleekin egingo litzateke, ez irakasleekin. Astero 5 ordu. 4 ordu ikasleekin eta 
ordu bat koordinazioa egiteko ikasturteko planean agertu behar da, OOgak onartu behar du. Jatorduan egingo lukete. 
Gure ikastetxean, bekadunak %30 dira, etorkinak %2a, batzuk ikasturte erdian. Ez gaude 11 esku proiektuan gure 
errealitatea ez delako horren konplikatua, baina badira kasuak eta batzuk ikasturte erdian datozenak. Aurkeztuko diren 
ikastetxeetatik ziurrenik lortzeko azkenetarikoak izango gara baina eskatzen ez bada inoiz ez da lortuko.

        Onartua aurkeztea.
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