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

Eguna: 2020ko irailaren 29an (18:05etatik 20:20ra). Telebilera Zoom bidez.

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

Ez da etorri: Igor (Komunikazioa).

------

Jantokiko egoera:

Matrikulak itxita daude baina 4-5 pertsona galdezka daude ea tokia dagoen. Ez da espero jende gehiago gehituko denik. 
Agian ere bajak daude.

Komunikazio arazoak izaten ari gara Zuzendaritzarekin eta Gascarekin. Bideak ez daude ondo bermatuta erabakiak 
hartu behar direnean eta horrek hainbat arazo ekartzen ditu eguneroko kudeaketan.

Gascarekin koordinatzaile figura definitzen ari dira. Bi proposamen egin dizkigute koordinatzaile figura hori betetzeko, 
bat barrukoa eta beste bat kanpokoa. Juani beste nonbaiten kokatzearekin ados dago.

Zuzendaritzak burbuilen arloan dagoen erizpideak aldatu ditu eta jantokia antolatzeko sistema pikutara joan da. 
Zuzendaritzak eskatzen digu orain dena klaseka antolatzeko.

Ikastolako Zuzendaritzak argi utzi digu Jantokia ez dela beraien ardura.

Konfinamenduen ondorioz zerbitzua erabiltzen ez duten zenbaitek jakin nahi dute ea berdin kobratuko zaien.

Aulkien eta mahaien konponketa: badirudi aste honetan aldaketa egiteko aukera izango dugula.

Egoera ekonomikoa oso larria da. Erabiltzaileen beherakadak defizit handi izatera eraman digu.
Kuotak ia %80 igo beharko lirateke defizit hori kubritzeko. Gainera bekadunei igoera hau ezin genieke kobratu.

Morositatea: Jantoki Batzordetik ezinezkoa zaie gai hau kudeatzea. Diruzaintzaren kontura eramatea proposatzen dute.

Juntak erabaki hauek hartzen ditu:

. 2020-2021ko hilabeteko kuotak igotzea: 5 egunez erabiltzen dutenak 85€tik 95€ ordaintzera pasatuko dira. Proportzio 
horretan egun gutxiago erabiltzen dituztenei kobratuko zaie. Gurasoei Igoeraren arrazoiak azaldu komunikatu baten bidez.

. Konfinamenduen ondorioz zerbitzua erabili ez dutenei oraingoz berdin kobratuko zaie eta kurtso amaieran, egoera 
aztertuta, erantzun bat emango zaie.
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. Gaia Eskola Kontseilura eraman. Lehendakaria arduratuko da.

. Zuzendaritzari egoeraren berri eman. Jantoki Batzordea arduratuko da.

. Morositatearen kudeaketa Diruzaintzak egiteko gonbitea luzatzen zaie.

Eskolaz kanpoko ekintzak:

Jada Aldundiak baimendu ditu kirol eta aisialdiko ekintzak egitea baldintza batzuk betetzen baldin badira. 
Honek ahalbideratzen ditu eskolaz kanpoko ekintzak martxan jartzea. Juntak Eskolaz Kanpoko Batzorderi eskatzen
dio egituratu dezala eskolaz kanpoko ekintzak martxan jartzeko irizpideak eta egutegia datorren batzordean aztertzeko.

Jada Saskiko nagusien taldeak entrenatzen hasi dira. Eskolaz Kanpoko batzordeak ez dio behintzat baimenik
eman horretarako.

Ikastolako zuzendariarekin hitz egin da eta badirudi ez dagoela arazorik arratsaldean gelak erabiltzeko. 
Beraiekin ondo koordinatu egin beharko litzateke.

Zailtasun handiak ikusten dira batzordetik eguerdian ekintzak egiteko.

Loteria:

Aurten betiko sistema egiten saiatuko gara, aurreko kurtsoan proposatu ziguten alternatiba ez delako bideragarria 
egoera honetan. Parte hartze batzordeak aztertuko du loteria egitearen sistema.

Asanblada Orokorra:

Parte hartzeko Batzordeak eta Koordinazioak aztertuko dute zelan antolatu Asanblada Orokorra urtea amaitu aurretik 
eta Juntari ekarriko dio proposamena.

Konfinatutako ikasleen egoera:

Identifikatzen ditugu zenbait kasu non konfinatutako ikasleak ez dute behar bezalako arreta pedagogikoa jasotzen.
Ez dute behar bezalako material eta jarraipen bat jasotzen irakasleen partetik.

Juntatik Zuzendaritzari galdetuko zaio ea zein protokolo daukaten ikasleen konfinamenduaren kasuan hezkuntza 
bermatzeko. Lehendakariak Partehartzeko laguntzarekin luzatuko dio galdera zuzendaritzari.

Hurrengo bilera:

Urriaren 6an, asteartea, arratsaldeko 18:00etan Zoom plataformaren bitartez.
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