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Guraso Elkarteari buruz:
Aurre-matrikulazio garai hauetan Deustuko lkastolako Guraso Elkartetik baliagarria izan daitekeen informazio 
labur bat jakinarazi nahi dizuegu.

Zer da Guraso Elkartea?

Guraso Elkartea Deustuko Ikastolako gurasoen % 95 batzen duen elkartea da. Besteak beste, ikastolako 
zenbait zerbitzu antolatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da. Batzuk ez dute berariazko kuotarik, eta Guraso Elkar-
tearen urteko kuotaren bidez ordaintzen dira: eskolako istripu-asegurua, aste kulturala, mendi-martxa, ekitaldiak, 
eskolaz kanpokoen kudeaketa, etab.

Hauek dira Guraso Elkarteko familiek ordaindu beharreko 2020-2021ko kuotak, ikastolan dutenen ikasle kopurua-
ren arabera:

. Ikasle bakarreko familiak  27€

. 2 Ikasleko familiak   47€

. 3 Ikasleko familiak   66€

. 4 Ikasleko familiak   100€

Honez gain, beste zerbitzu batzuk bere kuota propioa dute erabiltzen diren heinean:

Eskolaz kanpoko ekintzak:

Antolatzea eta kudeatzea da Guraso Elkarteak ikasturte osoan egiten duen lan nagusienetako bat. Ikasleen 
sormen eta kirol trebetasunak sustatzen dituzten jarduera asko daude. Guraso Elkarteko kideek % 20eko behera-
pena dute ikasleak parte hartzen duen eskolaz kanpoko guztietan.

2 Urteko gelako laguntzailea:

Gelako umeen arreta eta ikasketa kalitatea hobetzeko zerbitzua da, gelako irakasleen lana osatzen duena.

HH2ko gurasoen artean ordaintzen da. Beraz, guraso guztien ekarpenei baldintzatuta dago bideragarria izateko. 
2020-2021 ikasturtean familien adostasuna izan genuen, zerbitzua eskaini da 20€takoa hileko kuota izan delarik.
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Haurtzaindegia:

HH2tik LH6ra eskainia, irailean hasten da eta ekainean amaitzen da. Ikasleak 8:00etatik aurrera sar daitezke eta 
9:30ean eskolak hasi arte egongo dira. 

2020-2021 ikasturteko kuota 200€ da, 100€ko bi epetan ordainduta: azaroan eta apirilean. Kuotaren barruan gastu 
guztiak daude: zaintzaileak, jostailuak, margoak, etab.

Jantokiko zerbitzua:

Ikasturtearekin batera hasten da irailean eta eskolak bukatzen direnean amaitzen da, ekainean. 

Guraso Elkarteak kudeatzen duen beste zerbitzu garrantzitsu bat da. Zeharkako kudeaketa egiten da; hau da, 
gurasoek kudeatzen dugu eta Gastronomía Cantábrica (GASCA) enpresa kontratatu dugu menuak antolatu, 
bazkaria prestatzeko eta jantokiko administrazio lana egiteko. Bazkaria ikastolan bertan prestatzen da, inguruan 
erositako produktuekin eta kalitateko osagaiekin. Menuak GASCAko nutrizionistek ikuskatzen dituzte, ikasleen 
elikadura beharrei behar bezala erantzuteko.

Gainerakoan, Jantoki Batzordeak eskumen osoa du barne araudiaz nahiz giza baliabideez erabakitzeko. Pertsona 
taldea honako langileek osatzen dute: sukaldeko langileak, jantokiko zaintzaileak eta jantoki eta familiekiko koor-
dinatzailea. 

Guraso elkarteko bazkideentzat jantokiko kuota % 6a merkeagoa da.

Adibidez, aurten honako kontratatzeko aukerak: 

. 5 eguneko zerbitzua:   100€ (95€ Guraso Elkarteko bazkideentzat)

. 4 eguneko zerbitzua:   88€ (83€ Guraso Elkarteko bazkideentzat)

. 3 eguneko zerbitzua:   71€ (66€ Guraso Elkarteko bazkideentzat)

. 2 eguneko zerbitzua:   47€ (44€ Guraso Elkarteko bazkideentzat)

. egun baterako zerbitzua: 24€ (22€ Guraso Elkarteko bazkideentzat)

Informazio guztia gure weborrialdean eskuragarri: www.deustukoikastola.eus.

Laster arte,

--

Guraso Elkarteko Zuzendaritza taldea.
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      Izena emateko orria / Hoja de inscripción:

Zuen familia Guraso Elkarteko bazkide izatea nahi duzu? / ¿Quieres que vuestra familia sea socia de Guraso Elkartea?

Guraso Elkarteko bazkide izateak abantaila asko ditu; nahi badituzu, bete itzazu hurrengo datuak.
Ser socia o socio de la asociación tiene muchas ventajas; si quieres disfrutarlas, rellena los siguientes datos.
 
Ikaslearen izen deiturak / Nombre y apellidos de la alumna o alumno: ..........................................................................................

Ikastolan beste seme-alabarik duzu? /¿Tienes otra hija u otro hijo en la ikastola?: BAI / SÍ  EZ / NO

Harremanetarako pertsonen izenak / Nombres de las personas de contacto: ................................................................................

Helbidea / Dirección: ................................................................................................ Telefonoa / Teléfono: ......................................

Helbide elektronikoa / Dirección electrónica: ...................................................................................................................................

Kontua (IBAN + 20 digito) / Cuenta (IBAN + 20 dígitos):  ES............     ...............................................................................................
          

Marka ezazue hurrengo zerbitzuak erabiliko badituzue / Marcad si vais a utilizar alguno de estos servicios:

JANTOKIA / COMEDOR:    BAI / SÍ  EZ / NO

5 egun astero / 5 días por semana

4 egun astero / 4 días por semana

3 egun astero / 3 días por semana

2 egun astero / 2 días por semana

Egun 1 astero / 1 día por semana 

HAURTZAINDEGIA / GUARDERÍA:  BAI / SÍ  EZ / NO

.....................................(a)n, 2021ko ................................................. aren ............... (e)an. /

En ....................................... , a ........................... de .............................................. de 2021

Sinadura / Firma

..........

BAI / SÍ  EZ / NO
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