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1. Guraso Elkarteko Zuzendaritza Batzordeko Bilera Akta.
2020-2021 Ikasturtea.

Eguna: 2020ko irailaren 3an (18:10etatik 19:45ra). Telebilera Zoom bidez.

Nor etorri da: Jon, Naia, María, Inma, Igor, Olatz, Igor, Leire, Amaia, Estitxu, Mikeldi.

Ez da etorri: Karol, Unai.

------

Eskolaz Kanpoko ekintzak:

Eskolaz kanpoko batzordearen gomendioa jarraituz, dagoen egoera ikusita, eskolaz kanpoko ekintzak, bai eguerdikoak 
zein arratsaldekoak, oraingoz ez eskaintzea erabakitzen da eta horrela jakinaraziko zaie gurasoei.

Datozen asteetako egoera aztertuta eta arduradun publikoen gomendioak ezagututa ekintza eskaintza antolatzeko 
aukera zabaldu daiteke.

Eguerdian antolatzen diren ekintzak jantoki zerbitzuaren bilakaeraren zain egongo da agian ekintzaren bat antolatzeko.

Eskolaz kanpoko batzordeak ere aztertuko du bideragarria ote den online jarduerak eskaintzea arratsaldetan, xake edo 
margogintzaren kasu, monitoreei ahal den heinean laguntza emateko.

Jantokiko eskaintza:

Jantoki batzordeak plan bat eratu du, jantokiko zerbitzua eskaintzeko. Plana Gasca eta Ikastolako Zuzendaritzarekin 
elkar adostu da. Plana idatzi egin behar da, eta bere edukiera, posiblea den heinean guraso, irakasleei eta begiraleei 
dokumentu batean pasatuko zaiei, ahalik eta grafikoena. Partehartze batzordeak planteatzen du Elkarbizitzako
batzordea aktibatzea begiraleei azaltzeko planaren neurriak.

Plana egin da kontutan izanda 148 umeko aforoa dugula jantokian (ez dugu modu ofizialean aforoen zenbakia jaso), 
umeen arteko distantzia 1,5 metro izan behar direla mantenduta eta ikastolak osatutako 9 talde egonkorren filosofia 
(beraien artean ez dutela kontakturik). Baita ere kontutan hartu da orain arte izena eman duten umeen kopurua
zerbitzua jasotzeko: 350 ume gutxi gora behera.

Planak hainbat gauza zehazten ditu: zein ordutan sartzen den talde bakoitza (lehenengoak 12:30etan hasiko dira eta 
azkenak 15:10etan), mahai bakoitzeko zenbat ume (mahai handietan 8 ume eta 6 mahai txikietan) egongo diren, non 
jezarri behar diren, nondik sartu eta atera egiten diren, garbiketa baliabideak eta sistema, patioen banaketa.

Plana ahalik eta eraginkorrena izan dadin talde egonkorren filosofia bultzatuko da. Umeen txandak beti berdinak
izango dira, ume bakoitza kurtso guztian leku berdinean jesarriko da eta talde bakoitzaren monitorea beti berdina
izaten saiatuko gara. Monitoreen kopurua iazko kopuru berdina mantenduko da.
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Oraindik zehazteko dago nola sartu eta aterako diren umeak jantokitik irailaren amaieran ordutegi osoa hasten denean.

Juntak oneritzia ematen dio planari eta beste honako erabakiak hartzen ditu:

. Esporadikoki (egunean bertan apuntatzen direnak) ematen den jantoki zerbitzua ez dela eskainiko segurtasuna bermat-
zearen aldera.

. Zerbitzua kontratatu duten familiei abisatzea Diruzaintza Batzordeak aztertuko duela aurtengo kurtsoan jantoki
zerbitzuagatik kobratuko den kuota, jakinda iazkoa baino handiagoa izango dela, kontutan menua garestiagoa
izango dela, ume gutxiago egongo direla eta segurtasun arauak bermatzeko neurri bereziak hartu behar direla.

. Jantoki zerbitzuko konpromisua kurtso osokoa dela, eta erabiltzen ez badute ez dela diru itzulpenik egingo,
bekadunak izan ezik.

. Arduradun publikoek horrela eskatuta jantokia itxi egingo balute edo eta talde zehatz bateri zerbitzua erabiltzeko 
debekua ezarriko balie, zerbitzua ez kobratzea edo itzultzea aztertu egingo litzateke, beti ere kontutan izanda kopururen 
bat kobratu beharko litzatekela dauden gastu estrukturalei aurre egiteko.

. Jantokia eskatu duten gurasoek irailaren 20rarte daukate egun aldaketak egiteko edo eta bajan emateko. Eskari berriak 
ez dira onartuko.

Jantoki Batzordeak Ikastolako zuzendaritzari irakasle bat jantokiko orduetan ikuskari gisa jarduteko eskari egin diola eta 
zuzendaritzarik berriz ere ezezkoa jaso dugu.

Zuzendaritzari baita eskari bat egin diogu Jantokian egin behar den gehigarrizko garbiketa zerbitzuan laguntza jasotzeko 
baina ez dugu jaso erantzunik.

Azkenik onartzen da Gascari eskatzea, aste bateko maiztasunarekin, txosten bat egin dezala Jantokiko zerbitzuak dituen 
gorabeekin, aztergai izan ditzagun.

Haurtzaindegiko eskaintza:

85 ume daude izena emanda. 7 begirale izango ditugu talde egonkorren filosofia mantentzeko. Orain arte izan ditu 6.

Jantokiko batzordeko asmoa da jantokia mantentzea haurtzaindegiko espazioa bezala patioekin batera. Jantokian 
mahaiak itxita egon beharko lirateke.

Kuota aztertu behar da Batzorde Ekonomikoarekin batera eta erabiltzaileen gurasoei jakinarazi ahalik eta lasterren.

Asanblada Orokorra:

Parte hartzeko Batzordeak gonbidatzen digu pentsatzeko zelan antolatu aurtengo asanblada orokorra. 

Datorren bileran aztertuko dugu. 
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Greba:

Pentsatu behar dugu.

Hurrengo bilera:

Irailaren 29an, asteartea, arratsaldeko 18:00etan Zoom plataformaren bitartez.

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


