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

Eguna: 2020ko abenduaren 1an (18:05etatik 19:50ra). Telebilera Zoom bidez.

Nor etorri da: Leire, Kepa, Amaia, Karol, María, Mikeldi, Naia, Olatz, Jon.

Ez da etorri: Igor (Komunikazioa), Inma, Estitxu.

------

Jantokia:

Ibon lanean hasi da Koordinatzaile lanetan Juanirekin batera. Bere burua batzordeari aurkeztu dio. Jantoki Batzordetik 
ahalegindu dira bere betebeharrak konkretatzen. Juanik menuen eskariak eta gurasoekin harremanak eramaten 
jarraituko du. Ibonek diru kontuak eta batzordearekin eta zuzendaritzarekin harremanak eramango ditu.

Oraindik ez dugu Jaurlaritzaren berririk jaso botatako proposamenari buruz. Insistitzea bakarrik daukagu aukera.

Gastronomía Vascaren email bat heldu da jantoki zerbitzua kudeatzeko eskaintza ea interesatzen zitzaigun galdetuz. 
Agian interesgarria izan daiteke eskatzea.

Udaletxeko osasun ikuskaria berriro pasatu da. Sukaldeko jendearekin egon zen. Esan zitzaion zein pausu eman ditugun 
orain arte. Martxoan pasatuko da berriro eta ez badira aurrera-pausurik ematen sukaldea itxiko dela mehatxua botatzen 
du.

Mahaiak eta aulkiak: Miabsari eskatu zaio okerrak zuzentzeko. Muntaia txapuza bat izan zen. Laster aldatuko dituzte.

Asamblada Orokorra:

Asanblada Orokorra abenduaren 17an, osteguna, arratsaldeko 18:00etan dago deituta.

Asanblada deialdia aste honetan botako dugu, honako gai-ordenarekin:

1. Aurreko Batzar Orokorraren aktaren onarpena (bozkatzen da).
2.  Juntako kudeaketa txostena.
3.  2019-2020 ikasturteko kontuen aurkezpena eta onarpena (bozkatzen da).
4.  2020-2021 ikasturterako aurrekontuen aurkezpena eta onarpena (bozkatzen da).
5. Juntaren organigrama berriaren onespena (bozkatzen da).
6. Galde-eskaerak.

Bilera Meet bidez egingo da. Olatzek kontrolatuko du sistema. Denbora errealeko konexioa bermatzen da, parte- 
hartzaileen urrutiko irudi eta soinuarekin, baina galderak txat bidez egingo dira.
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Aukera emango da bertaratu nahi duten Guraso Elkarteko kideei, batez ere online konektatzeko aukera ez duten familiei, 
zuzenean Jantokian izatera. Lekua mugatua dela esango dugu deialdian. Guztira 30 pertsonentzako plaza daudela uste 
dugu.

Idazkaritzak parte hartzen duen kide bakoitza indibidualki identifikatuko ditu Asanbladan sartzerakoan bai modu online 
zein aurrez aurre.

Bozketa egiteko Inikaren bidez egitea proposatzen da eta bestela Google formularioa erabiliz. Iker Etxebarria eta Inmari 
komentatuko diegu ea zelan egin. Bozkatu beharreko puntu guztiak banan bana bozkatuko dira.

Jarraian bileraren akta bertaratutako guztiei bidali behar zaie.

Gaiak, eta gai bakoitzak daukan edukia aurretik landuko da eta behintzat aste bat lehenago webgunean zintzilikatuko 
da. Honelako landuko lirateke gaiak:

1. Aurreko Batzar Orokorraren aktaren onarpena: Idazkariek prestatzen dute akta.
2.  Juntako kudeaketa txostena: Mikeldik osatuko du Kanpoko ekintza, Parte-Hartzea eta Jantoki Batzordetik   
 bidaltzen den informazioarekin.
3.  2019-2020 ikasturteko kontuen aurkezpena eta onarpena. Diruzaintza Batzordetik prestatzen da, posible bada   
 tartak/gaztatxuak erabiliz informazioa argiago izan dadin.
4.  2020-2021 ikasturterako aurrekontuen aurkezpena eta onarpena: Diruzaintza Batzordetik prestatzen da, posible  
 bada tartak/gaztatxuak erabiliz informazioa argiago izan dadin.
5. Juntaren organigrama berriaren onespena: komunikazio arduradunak prestatzen du.

Juntak onartu egiten ditu Batzorde Ekonomikotik prestatutako 2019-2020 ikasturteko kontuen itxiera txostena eta 
2020-2021 ikasturterako proposaturiko aurrekontuak Asanbladara eramateko.

Eskolaz Kanpoko ekintzak:

Eskolaz kanpoko ekintzen batzordeak bere egutegi proposamena botatzen digu eskolaz kanpoko ekintzen eskaintza 
martxan jartzeko:

1. Abenduaren hasieran eskolaz kanpoko eskaintza prest izango da eta gurasoei zabalduko zaie.
2.  Gabonak baino lehenago izena emateko epea zabalduko da Inika bidez egiteko.
3.  Gabonetan eskariak jasoko dira eta taldeen osaketa hasiko da.
4.  Oporretatik bueltan, urtarrilaren 7, ekintzak hasiko dira, Eusko Jaurlaritzaren baimena baldin badugu.

Kiroldegiko eta ikastolako espazioak erabiltzeko baimena oraindik ez dugu. Bilbao Kirolak zuzendariarekin (Marcos 
Muro) egon ginen. Azaldu zitzaion gure espazio beharrak. Hezkuntza sailera bideratu zigun eskaera gehienak egiteko.

Udaletxearen aurrean gure eskariak lortzeko idatzi bat prestatuko dugu (Jon-Amaia-Leire) eta Kontseilura eramango 
dugu (Mariak komentatzen dio Zuzendariari).
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Hurrengo bilera:

Urtarrilaren 12ean, asteartea, arratsaldeko 18:00etan Zoom plataformaren bitartez.

------
Guraso Elkartea
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