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

Eguna: 2020ko urriaren 6an (18:05etatik 19:20ra). Telebilera Zoom bidez.

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

Ez da etorri: Igor (Komunikazioa), Igor (Diruzaina), Leire.

------

Eskolaz kanpoko ekintzak:

Zabaldu dute ostiralean Eusko Jaurlaritzan eskolaz kanpoko ekintzak egiteko aukera astelehenetik aurrera. 
Protokolo bat jarraitu behar da, Ikastolako zuzendaritzaren baimena eta ikuskapenarekin.

Eskolaz Kanpoko taldea ikastolako zuzendariarekin harremanetan daude koordinatzeko.

Badirudi espazioaren baimenak Udalari eskatu behar zaizkiola. Kiroldegiaren eskaria jada eginda dago eta ez dute 
erantzun oraindik.

Gure partetik protokolo orokor bat egingo da ekintza guztiak batzen duena eta gero espezifikoak egingo dira ekintza 
bakoitzarentzako.

Covid-arduraduna Jon Aldekoetxea izango da. Edozein ekintzetan zerbait gertatzen bada informazio guztia Jon 
Aldekoetxearen bidez joango da.

Zailtasuna handik ikusten dira batzordetik eguerdian ekintzak egiteko. Hala ere, ahaleginduko gara.
Batez ere LH4, LH5 eta LH6 ikasturtekoentzat komeniko litzateke egitea.

Ekintza batzuk agian prest egon daitezke (saski, futbola, mahai tenisa...) baina oraindik antolatu behar da eskaintza, 
ikusi bideragarria dela, kopuru minimoa zein den, etab.

Asegurua: ez dakigu jada orain arte dugun asegurua indarrean dagoen ikasle guztientzat.

Ez ordainketak: Eskolaz Kanpoko taldea planteatzen du orain ez dela momentua morosoen atzetik ibiltzea buru belarri, 
baina baldin badugu oso argi dugun kasu bat ekintzaren arduradunak esan dezala.

Juntak onartzen du:

. Baimena eman Eskolaz Kanpoko taldeari ekintzen eskaintza prestatzeko, beti ere kontutan izanda ekintza bakoitzak 
daukan bideragarritasuna espazio, dinamika, segurtasun neurriak eta ekonomikoki.
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. Ekintza konkretu batetik, ekintzen eskaintza orokorra atera aurretik, ekintza hasteko eskaririk baldin badago Eskolaz 
kanpoko taldeak onartu dezala hasiera ematea edo ez. Beti ere, ondoren egin daitezkeen beste eskaintzak egitea 
baldintzatu gabe.

. Idatzi bat bidali familiei bidali orain gauden egoera azaltzen.

. Giltzaren aldaketa proposatu Ikastolari.

. Udaletxeari eskatu espazioen erabilgarritasuna.

. Bigeri bidali ikasleen zerrendak asegurua indarrean egon daiten ikasle guztientzat.

Aldizkaria:

Akatsak egin ziren aurreko urteko aldizkarian (Euskal dantza ez da ageri, adibidez), eta nahiz eta paperezko edizioan 
aldatzeko aukerarik ez izan, edizio digitalean aldaketak egingo dira.

Loteria:

Parte-hartze Batzordeak baieztatzen du posible dela loteria salmenta egitea. Juntak onartzen du ekintza aurrera
ateratzea Covid aurrean behar diren neurriak hartuz.

Asanblada Orokorra:

Koordinatzaileak zaila ikusten du azaroaren amaiera edo abendu aurretik Asanblada egitea, batez ere aurrekontuak 
egiteko oraindik ezjakintasun handia daukagula. 

Plataforma elektroniko baten bitartez egitea komenigarriena ikusten da, baina aztertu behar da bozketa nola egin 
daitekeen.

Hurrengo bilera:

Azaroaren 3an, asteartea, arratsaldeko 18:00etan Zoom plataformaren bitartez.
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