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

Eguna: 2021ko urtarrilaren 12an (18:00etatik 20:10ra). Telebilera Meet bidez.

Nor etorri da: Leire, Kepa, Amaia, Karol, María, Naia eta Esti.

Ez da etorri: Igor (Komunikazioa), Mikeldi, Jon.

------

Guraso Elkarteko kuota:

Iazko Batzar Orokorrean onartu zen bezala, aurtengo kuota mantenduko da eta otsailaren 22an kuota pasatuko da.
 
Ez ditugun kontu korrenteek 22tik aurrera 15 egun dituzte ingresua egiteko, beraz, kontu korrente bat jarriko dugu 
komunikatuan. Otsailaren lehenengo astean familiei abisua emango zaie. Komunikatuan agertuko dira kuotak, epeak 
eta kontu korrentea ingresu egiteko.

Inikatik atera dugu excela. Karol eta Naiari pasatu behar zaizkie zerrendak haiek klasifikatzeko (ume 1, bi ume, etab.), 
gero diruzainek kudeaketarekin jarraitzeko eta kuota kobratzeko.

Kuotak (seme-alaben arabera):

. Ikasle 1: 27€

. 2 ikasle: 47€

. 3 ikasle: 66€

. 4 ikasle: 100€

Jantokia:

Oraindik Peñascal mantenimenduaren zain gaude.

Jantokiko mahai eta bankuak ez daude guztiz montatuta, material guztia daukagu jada, montaia bakarrik falta da. 
Hurrengo asteetan montako dira, orain arte arazo desberdinak egon dira eta.

Espazioak: Lortu da kiroldegiko pistan espazio gehiago (beheko pistan) jantokiko ordutegian, batez ere, 14:00etatik 
aurrera. Espazio gehiago behar ditugu, eta batez ere, ditugunak mantendu hurrengo urteetarako. Ikastolari eskatu behar 
zaio hurrengo ikasturterako. OGGan ere gai hau lantzen ari da eta guztiok batera joateko erabaki da. Txostena batzen ari 
dela eskaera eta behar guztiak dituena eta Udaletxean aurkeztuko dena.
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Jaurlaritzaren berririk ez. Txostena eta dokumentu guztiak aurkeztuta daude, haien erantzunaren zain gaude. Beste 
ikastoleekin batera batzar bat egiteko Ehigeren deialdiaren zain gaude. Hitz egin da haiekin baina Jaurlaritzaren saila 
berria denez, momentuz kudeaketa zuzenakoekin eta pilotoekin batzartu dira, hurrengoak gu izango garela esan 
ziguten.

Kontuan hartzeko beste puntu bat lanak hasten direnerako: Sukaldea ere berriztu behar da, sarrera zuzena kaletik 
sukaldera, elikagaien “hotz-katea” ez apurtzeko. Hainbat konponbide sortu behar dira, eta hori estamentu nagusiek 
(Eusko Jaurlaritzak, Bilboko Udalak eta OGGk) jakin behar dute erabakitzeko.

Elkarbizitza Batzordea: Patioak dinamizatzen hasi dira jantokiko arduradunarekin batera. Horretarako materiala eta 
bestelakoak erosi egin dira.

Diruzainak kontsulta egin behar dute Ruralean jantokiko gauza bat ikusteko. Kontsultarako klabe bat eskatu behar dute, 
kuoten itzulerak ikusteko.  

Hainbat informazio:

. Kontseiluaren batzarretako aktaren laburpenak egingo dira familia guztiei informazioa zabaltzeko. 

. Erregistroa: Eginda dago eta sartu behar izan dugu lehendakari ordea, beraz, horrela geratu da:

Lehendakaria:    Maria Gutiérrez Manrique 
Lehendakariordea:    Carolina Goikuria Irigoien 
Idazkaria:     Naia Astuy Beitia 
Diruzaina:    Kepa Gónzalez Uribiarte 
Batzordekidea:   Leire Gandul Arbaizagoitia 
Batzordekidea:   Jon Aldekoetxea Arakistain 
Batzordekidea:   Igor Uriarte Capetillo 
Batzordekidea:   Amaia García Azpuru 
Batzordekidea:   Estibaliz Arlucea Ahedo 
Batzordekidea:   Mikeldi Uribe-Etxebarria Olabarrieta

. Idazkaritzaren erreleboa martxan dago. Lh4ko ama bat animatu da idazkaritzan sartzeko. Karolek eta Naiak lagun-
duko diote poliki poliki sartzen joateko. Gainera orain dirulaguntzak aurkeztu behar direnez komeni izango da bera ere 
egotea ikasten joateko. Aldi berean, Lehendakari berria dagoenez, bera ere bilera horietan egongo dela komenigarria 
ikusten da berak ere ikasteko.

. Guraso Eskola: Kultura eta Parte hartze batzordeetatik Deustuko Ikastolako Guraso Eskola proiektua lantzen ari dira. 
BIGEn kontsulta bat egin zen eta hainbat aukera aurkitu genituen. Azaldu ziguten Bilboko Udalak Bilboko Guraso 
Eskolentzako dirulaguntzak daudela BIGEko Guraso Eskolaren sarean dauzenentzat, beraz, sartu ginen tailerrak eta 
saioak dohainik lortzeko eta haien irakasleekin egiteko. Momentuz ez daukagu ezer zehaztuta (urtarrilak 15tik aurrera 
zehaztuko da)

Guraso Eskolako saioak otsailean egiteko asmoa dago, kontuan hartuko dira hizkuntzak eta modalitateak. Euskeraz 
egingo dela bermatu behar dugu. Gastelaniaz ere eskaera egingo da. Modalitatea aurrez aurre eta online egiten saiatuko 
da.

. Aste Kulturala Apirilean izango da.
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. Postontziaren giltza: Jantokitik galdera bat egiten da; Non dago postontziaren giltza? Atezainek dauzkate giltzak eta 
edonork eskatu ahal ditu. Normalean, idazkariek irekitzen zuten (edo diruzainek edo kirolakoek) baina pandemia 
egoeran, ikastolara joaten ez direnez, ez dakigu orain norbaitek ireki duen. 

Beraz, giltzak hartzen duena irekiko du postontzia. Postontzian dagoena, beti bezala, Guraso Elkarteko bulegoan uztziko 
da eta abisua emango da. 

. “Kirol Jantziak” gaia Komunikazio Batzordetik planteatzen da. Eskolaz kanpoko ekintzetan erabakitzen bada kamise-
tak edo beste zeozer egitea, Komunikazio Batzordetik Ikastolako logo berria erabiltzeko gogoratzen digute. Momentuz ez 
dago ezer mahai gainean kirol jantziei buruz.

. Juntan onartu da “sudadera” bat egitea ikastola osoarentzat. (Komunikazio Batzordeak irudia prestatuko du eta 
aurten kurtsoa bukatu baino lehen edo datorren irailerako salmentan jartzea da asmoa.)

. Jantoki, Eskolaz kanpo eta Ikastolarako espazioen beharrak eta eskaerak jasotzen dituen idazkia egiteke dago. 
Batzordeetatik beharrak bidali dira eta Mariak borobilduko du "espazio eskariaren idazkia" eta Zuzendaritza taldekoei 
bidaliko die.

. Aurrematrikula: Komunikazio Batzordea maisu Angelekin harremanetan jarriko da matrikulazioetan Guraso Elkarteko 
informazioa eguneratuta gutun-azalean sartzeko (ostiralean prest izateko).

Jantokiko informazioa, Eskolaz Kanpokoa, Haurtzaindegikoa, Guraso Elkarteko orokorra eta bazkide orria jarriko dira.

. Zuzendaritzak HH2ko familia berriekin egin beharreko bileren datak bidali ditu. Garrantzitsua ikusten da bertan 
egotea, dela aurrez aurre, dela telematikoki, eta hobe bi pertsona joatea (Maria eta beste 1). Zuzendaritzari aukera hori 
planteatuko zaio, eta Juntari datak eta modalitatea jakinaraziko zaizkio.

. Jon eta Juantxuk Diruzaintza Batzordeari eskatu diote Saskibaloiko entrenatzaileei azaroko entrenamenduak orain 
ordaintzea.

Amaiak Jonekin hitz egingo du gai hau zehazteko. Lehenengo kobroa jaso arte, ez da ezer ordainduko.
 
Begiraleen kontratuei buruz eta boluntarioen kontratuei buruz hitz egiten da berriro; boluntarioak badira, ez dago 
nominarik (termino horiek, “boluntario” eta ”nomina” kontraesankorrak dira.)

Hurrengo bilera:

Otsailaren 9an, asteartea, arratsaldeko 18:00etan Meet plataformaren bidez.

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


