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Ordezkaritza Organo Goreneko Bilera Gaien Laburpena.
3. Bilera - 2020-2021 Ikasturtea.

Eguna: 2020ko abenduaren 15an (18:00etatik 20:00etara). Telebilera Meet bidez.

------

1. OOG berriaren aurkezpena:

Ikastolako Zuzendariak OOG berriaren aurkezpena egin du, zerrenda pasatu eta hauteskundearen akta erakutsi.

2. Batzordeen osaketa: 

OOG barruan, Batzorde Iraunkorra eta Ekonomikoa sortu behar dala aipatu du Zuzendariak. Lehenengoaren ardura, 
bileraren gai ordena eztabaidatzea eta deialdia egitea da. Bertan egon behar da: 
. Zuzendaria
. Idazkaria
. 2 irakasle
. 2 guraso
. Ikasle bat 
. Udaleko ordezkaria 

Batzorde Ekonomikoan egon behar da: 
. Idazkaria
. 2 guraso
. Irakasle bat
. Ikasle bat 
. Udaleko ordezkaria

Bakoitzaren funtzioetaz hitzegin eta gero, aurkeztu dira gurasoen partetik Batzorde Iraunkorrerako:
Olatz Masip eta María Gutiérrez 

eta Batzorde Ekonomikorako: 
Idoia Clavell eta Borja Sarrionaindia-Ibarra 

Irakasleen partetik zozketa egingo dela aipatu du Zuzendariak.

3. Norberak dakarrena

1. OOG bakoitzaren hasieran aurreko aktaren onarpena egin behar da. Deialdian aurreko akta itsatzea ahaztu   
 zitzaigunez, nik, idazkariak, aurreko akta irakurri egin dut. Onartu egin da.
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2. Zuzendariak Kontseilukide baten emaila jaso duela esan du. Bertan, alde batetik OOG bilerak asteazkenetan   
 egitea hobeto datorkiola esan du, lehen egiten zan bezala. Bestalde, OOG uzteko posibilitatea aurkeztu du, eta ea  
 ordezkoren batek bere postua hartu ahal duen. Galdetuko dugu legalki aldaketa hori egin daitekeen. Ezin bada,  
 bilerak asteazkenetara pasatzea onartu du OOGak.

3. Kontseilukide batek hartu du hitza: OOGn hartutako erabakiak familien artean zabaldu nahiko lukeela   
 aipatu du hauengan inplikazio haundiago bat lortzeko helburuarekin eta beti ere gai sensibleak alde   
 batetara utziz. Zuzendariak esan du gure arteko elkarrizketak ezin direla OOGtik irten baina hartutako erabaki  
 ofizialak bai: urteko plana, memoria, etab. komunitatean eragina duten erabakiak.

4. Udalako Ordezkaria bileran dagoela aprobetxatuz, Kontseilukide batek galdera bat egin dio: Gure espazio falta  
 larria dala eta, zein irtenbide ematen dio udaletxeak arazo honi? Honen inguruan, gure egoerari buruz hitzegin du  
 Irakasle batek, zelai berdeko aforo berriak egiten dion kaltea ikastolari, jolasaldiak pasabidean egin behar izatea...

 Udalako Ordezkariak galdetuko duela esan du eta eskariak Udaletxeari egiteko.

5. Honetaz luze hitzegin eta gero, Udaletxeak egoera honi irtenbide egoki bat ematea eskatzen dugu bai OOGtik zein  
 Guraso Elkartetik zein ikastolako Zuzendaritzatik.

6. Gaiaz aldatuz, Zuzendariordeak gure patioaren estalieraren beharra aipatu du eguraldi txarrarekin leku gabe  
 gelditzen baitgara.

Honekin, bukatutzat ematen da bilera.

--
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