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

Eguna: 2020ko ekainaren 24an (18:10etatik 22:30ra).

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

     Gonbidatuak: Arantza (Margogintza), Amaia eta Virginia (Eskolaz kanpokoak) eta Juantxu (Saski).

Ez da etorri: Leire.

------

2019-2020 KURTSOKO BALORAZIOA:

Orokorra eta Idazkaria:

Zuzendaritza talde berria laguntzea eta elkar lanerako eskua luzatzea genuen helburu. Hasieratik horrela azaldu 
genien eta alor askotan harremana izan da. Orokorrean ondo ulertu dute gure papera. Oraindik lana sakontzeko aukera 
ikusten da, batez ere gehiago inplikatu daitezen jantoki eta eskolaz-kanpoko gaietan.

Zuzendaritzatik proposaturiko Hauspoa proiektua egokia ikusten da amankomunean egiteko datorren ikasturterako. 
Agian marko horretan ikasleentzako gai interesgarriak izan daitezkeen kontuetan hitzaldiak antolatu daitezke: drogak, 
sexu heziketa, segurtasuna…

Junta berria erroldatu eta Estatutu berriak onartu. Azaroko asanbladak behin onartu eta gero aurreko kurtsoan 
hasitako lana amaitu genuen.

BIGErekin gehiago koordinatzea. Aurreko ikasturterekin konparatuta lotura gehiago izan dugu beraiekin. Adibidez 
dirulaguntza berriak eskatu orduko edo eta eskolaz kanpoko jardueren monitoreen kontratuetan. 

Elkarteen erregistroan aktak inprimatu behar dira. Honetan ez da ezer egin. Idazkaritzatik informatuko dira.

Ikaslarin (MGS) aseguruaren kontrataturiko baldintzak (kanpoko ikasleak, kobertura…) eta istripu bat gertatzen denean 
prozedura argitzea genuen helburu. Aurten ikasle guztiak sartu dira kobertura horren azpian, baina oraindik komunika-
zioan ez dugu aurreratu eta bai eskolaz kanpoko begiralei zein gurasoei komunikatu bat  egiteko egokitasuna ikusten da 
protokoloa azaltzeko.

Idazkaritzatik momentu honetan dauden pertsonen erreleboa topatzeko eskaria egiten da.
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Komunikazioa:

Guraso Elkarteari irudia zehaztu eta erabilera txostena garatu. Igor Uriarteren laguntzarekin landu eta amaitu da lan 
hau. Jada webgunera, sinadura digitaletara eta beste zenbait euskarrietara eraman da.

Zuzendaritzari urteko aldizkaria egiteko laguntza eskaintza genuen helburu elkartetik antolatzen ditugun gaiei 
presentzia gehiago emateko nahiarekin. Aurtengo koronabirus egoerak ez du ahalbideratu gauzak egokiago egiteko.

Informazioa gordetzeko sistema zehaztu eta osatu. Neurri batean eguneratu da eta informazio parte bat falta da.

Webgune berria egin. Pausu nabarmen bat egin da eta jada indarrean dago webgune berria, bai .eus zein .org
domeinupean. Orain falta da webgunean edukiak igotzeko sistematika finkatzea.

Paper 0 izatearen bidean lan egitea genuen helburu. Webgune berrian jada informazio gehiena da eskuragarri eta 
informazio guztia emailez bidaltzen da. 

Datorren kurtsorako Igor Uriarte izango da komunikazio batzordearen ardura eramango duena. Eta erronken artean 
batzordea zabaltzea eta beste batzordeekin elkarlana sendotzea.

Eskolaz Kanpoko ekintzak:

Zerbitzuak eskaintzen duten profesional/enpresa guztiekin kontratua sinatu. Nahiz eta aurrerapenak egin oraindik 
zenbait ekintzetan falta dira. Datorren kurtsoan egin beharko dira.

Ezgaitasun fisikoa dutenentzako aukera ematea. Legezkoa da. Ez dugu ezer egin. La Caixari eskaera bat aurkeztu 
genien. Eskolaz kanpoko enpresek aukera eman beharko luke bakoitza bere alorrean.

Kontrolik gabe daude udako kanpusak eta ekaina eta iraileko arratsaldeko zerbitzua kontrolatzea. Martxoan beraiekin 
hitz egin zen baina koronabirusa dela eta geldirik gelditu da. Argi dagoena da Guraso Elkartearen ekintzetatik kanpo 
dagoela.

Enkesta bat urtean behin gurasoei kanpoko jarduerak baloratzeko. Monitoreek ez dute ekintza guztietan egiten. 
Ez dugu aurreratu.

Eskolazkanpoko ekintzak kudeatuko dituen lantaldea osatu egin da. 

Erizpideak ezartzea eskolaz kanpoko jarduera berriak eskaintzeko. Egin gabe dago.

Kurtso amaierako jaiak hobeto ordenatzea lortu da.

Monitoreentzako gida bat egin da.

Eskolaz kanpoko ekintzako dokumentua hobeto maketatu. Martxan dago.

Datorren ikasturterako erronka nagusia, batzordea martxan jartzea izango da, Inmaren lekukoa hartuz. Diruzaintzatik 
ere gehiago inplikatu behar dira talde honen diru kudeaketa hobeto kontrolatzeko. Eta nola ez, ekintzetan koronabiruse-
ko protokoloak bete eta egoera aldakorra honetan zelan jardun jakitea.
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Jantokia:

Jantoki Batzordeak lan dinamika on bat lortu du.

Gasca enpresarekin elkarlana jarraitu du. Aurten beraiekin beste urte batez zerbitzua jarraitzeko erabakia hartu behar 
genuen baina azkenean koronabirusa dela eta ez genuen ebaluaketa egin eta erabaki hartu eta beste urte batez zerbi-
tzua luzatu da beraiekin.

Aurtengo lan asko sukaldeak eta jantokiak dituzten ekipamenduen arazoetan joan da. Instalazioa orokorrean oso 
zaharkituta dago eta jantoki zerbitzua emateko arazoak sortu dira. Udaleko osasun zerbitzuak egindako txostenean 
hainbat gauza konpontzeko eskatu zaigu, sukaldea ixteko mehatxupean. Egoera ikusita epe ertainerako alternatibak 
aztertzen saiatu gara. Aipatzekoa batez ere Eusko Jaurlaritzarekin izandako harremana eta luzatutako ”Deustuko 
Ikastolako jantoki eredu proposamena 2020/2024”, gure jantoki eredua Eusko Jaurlaritzaren sistemaren barruan egon 
dadin. Tamalez bide hau etenda gelditu da koronabirusa dela eta.

Aurreko proposamenari lotuta klaustroko pertsona bat jantoki eta eguerdiko eskolaz kanpoko ekintzetara lotzea 
eskatu dugu eta aurrerantzean ere aldarrikatzen jarraituko dugu.

Jantoki proiektuan elkarbizitzan geneukan erronka nagusienetako bat bezala. Elkarbizitzako lantaldearekin erronka 
pedagogikoak identifikatu dira. Hortik aurrera lanean jarraitu beharko dugu.

Datorren ikasturterako egin behar den lana eta erronken identifikazioa erabat baldintzatuta izango da koronabirusak 
dakartzan egoerara. Zerbitzua bermatzea izango da lan basikoena, dagoen zerbitzu eskaerari erantzuten gaitasun izatea. 
Hortik aurrera plater bakarraren aukera eta egokitasuna aztertzea izan daiteke datorren ikasturteko lanetariko bat.

Parte Hartzea:

Delegatu sare berria ondo osatu zen eta lan dinamika ondo eraman izan du.

Elkarbizitza batzordearekin batera jantokiko begiraleekin bi lan saio egin dira. Datorren ikasturterako jartzen den 
erronka ikastolako zuzendaritza jantoki orduetako elkarbizitzako gaietan inplikatzea da.

Gurasoen partetik antolatzen diren ekintza ezberdinetan batzordetik laguntza aktiboa eman da (Mendi Martxa, 
Loteria, Aste Kulturala).

Datorren ikasturtean Mariak jarraituko du arduradun bezala eta erronken artean ekintzen egutegi bat ateratzea, Aste 
Kulturala eta Mendi-Martxa bultzatea, eta behintzat urte batez, loteriarekin jarraitzea leudeke.

Hurrengo bilera:

Ez da finkatzen. 

------
Guraso Elkartea
www.deustukoikastola.eus


