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

Eguna: 2020ko azaroaren 3an (18:05etatik 19:20ra). Telebilera Zoom bidez.

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

Ez da etorri: Igor (Komunikazioa), Inma.

------

Diruzain ordezkari berria Juntan:

Diruzaintza Batzordetik Igor ordezkatuko duen pertsona aurkezten da: Kepa.

Juntak ongi-etorria ematen dio eta onartzen du erreleboa, Igorreri eskerrak emanez.

Jantokia:

Orain arte Eusko Jaurlaritzarekin izandako komunikazioen berri ematen da, bai sukaldearen konponketak egiteko zein 
jantoki proiektuari buruz.

Gure egoera berdina daukaten eskoletako guraso elkarteekin, hau da, Larrabetzu eta Altzaga, eta BIGErekin bilera 
egiteko oneritzia ematen da.

Oraindik ez daukagu arlo ekonomikotik datu argigarriak baina egoera larria da. Gascarekin egoera argitu eta negoziatu 
beharrean gaude.

Jantoki koordinatzailearen ordezkaria oraindik ez dago erabakita, baina gutxi barru jakinaraziko da.

Eskolaz Kanpoko ekintzak:

Kiroldegiko espazioak erabiltzeko baimenak oraindik ez ditugu. Aste honetan Bilbao Kirolak erakundearekin bilera 
izango dugu.

Saski eta Futbol bezalako ekintzak orain dela bi aste hasi dira. Ekonomikoki posible baldin bada monitoreei ordaindu 
egin behar zaie.

Eskolaz Kanpoko taldetik eskaintza prestatzen ari dira. Inikan hasi dira taldeak eta ordutegiak sartzen. Datorren astean 
agian zabaldu dezakegu. Horrek ez du esan nahi hasiko garela. Ematen dugu aukera izena emateko baina ekintzak 
hasiko dira baldintzak daudenean (asmoa abenduan hastea).
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Eguerdiko eskaintzan 3 ekintza ateratzea aurreikusten da:
. Bertsolaritza (gelan)
. Antzezpena (polikiroldegian)
. Euskaldantzak (polikiroldegian)

Ekintzak zelan kobratzea eztabaidatzen da. Ekintzak egiten ez badira monitoreak ordaintzearen ideia baztertu egiten
da ekonomikoki ezin dugulako jasan. Kuota fijo bat aurretik ordaintzea, itzultzen ez dena mahai gainean uzten da. 
Badira ere zenbait ekintza online modalitatean jarraitu dezaketenak nahiz eta ikastola itxita egon kuota guztia 
ordaintzea suposatuko lukeena. Eskolaz Kanpoko taldeak hau guztia aztertuko du eta eskaintza egin aurretik finkatuta 
utziko da eta behar bezala informatuko da eskaintza ateratzerakoan, ahalik eta zalantza gutxien sortzeko etorkizunean 
planteatu daitezkeen egoerarekin.

Jada bai kirol zein kultur ekintzak garatzeko Covid-19 protokolo orokorrak idatzita daude. 
Falta dira zenbait ekintzen protokolo espezifikoa, non egingo diren lekuak zehaztea itxaroten ari direla.

Asegurua: Zerrendak pasatu dira eta ordainketa egin da.

Giltzak: Aurrekoak jaso egin dira eta orain QR bidezko sistema ezarri da, monitoreak ekintza hasi aurretik jasotzen 
dituzte eta gero amaitzerakoan itzuli behar dituzte.

OGG-rako hauteskundeak:

Juntak Guraso Elkarteko ordezkaria Maria izatea onartzen du.

Gurasook beste 5 pertsona izendatu behar ditugu. Oraingoz oso pertsona gutxik eman dute bere izena. Epean azaroaren 
9an amaitzen da. Jendea animatu behar dugu bere burua aurkeztera. Delegatu sarearen bitartez jendeak bere izena 
eman dezan zuzeneko mezua botako da.

Loteria:

Martxan dago. 2.000 boleto bananduta daude iada. Ostiral honetan banatuko dira LH4ko gurasoen artea eta beste 
zenbait puntutan jarrita dago salgai.

Ikastolan egin behar diren salmentarako datafono bat jartzea aztertzeko eskaria egiten da. Diruzaintza Batzordeak 
aztertuko du. Bizum aukera ere aztertu beharko litzateke.

Euskaraldia:

Euskara Batzordetik proposatutako “Nola lagundu seme-alabei lagunartean euskara erabil dezaten?” tailerra egitea 
onartzen da Euskaraldia ekimenaren barruan.

Berbaizu Elkarteak emango luke 250€ truke. Beraiekin hitz egin behar da jakiteko zelan eman daitekeen.

Aste Kulturala:

Apirilean egiteko asmoa dago. Virginia dago atzetik. Asmoa euskal kultura bultzatzea. LH1eko familiei partekatuko da.
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Delegatu Sarearen informazio kanal berria:

Komunikazioa areagotzeko Komunikazio Batzordetik webgunetik doan sistema berria eta Telegram kanal berri bat 
gehitu da.

Asanblada Orokorra:

Parte hartze Batzordetik azaltzen dira bete behar diren baldintzak Asanblada bideokonferentzia bidez egin ahal izango:
. Denbora errealeko konexioa bermatzen bada, parte-hartzaileen urrutiko irudi eta soinuarekin.
. Online konektatzeko aukera ez duten familiei zuzenean partehartzeko aukera eman behar zaie.
. Idazkaritzak parte hartzen duen kide bakoitza indibidualki identifikatuko ditu Asanbladan sartzerakoan bai modu 
online zein presentzialean.
. Jarraian bileraren akta bertaratutako guztiei bidali behar zaie.

Gauzak horrela zera erabakitzen dugu:
. Abenduaren 17rako, osteguna, arratsaldeko 18:00etarako deitzea Asanblada Orokorra.
. Ikastolako Jantokian zuzenean jarraitzeko aukera ematea legez indarrean dagoen aforo kopuruari (30 pertsona?).
. Bozketa egiteko Google formularioak erabili.

Espazioetako egoera:

Jantokiko Batzordetik informatzen dute Bilbao Kirolatik aforoak asko mugatu dituztela eta azkenean umeek ezin 
dituztela erabili eta klaseetan egon behar dira.

Idatzi bat prestatuko da Guraso Elkarteak eta Ikastolako zuzendaritzak sinatuta Bilbao Kirolari aurkezteko.

Idazkarien erreleboa:

Ekainean badoaz. Erreleboa orain topatu beharko genuke, ondo prestatzeko. Abenduan egin behar dugun Asanbladan 
azalduko da eta dei bat botako da errelebo hori topatzeko.

Hurrengo bilera:

Abenduaren 1ean, asteartea, arratsaldeko 18:00etan Zoom plataformaren bitartez.

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


