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Familia agurgarriak;

Joan den urrian jakinarazi genizuenez, egoera benetan kezkagarria da gure ikastetxeko jantoki-zerbitzuari dagokionez. 
Une honetan, bi arazo larriri egin behar diegu aurre, eta arazo horiek arriskuan jartzen dute zerbitzuaren prestazioa eta 
bideragarritasuna.

Alde batetik, lehenengo arazoa azpiegiturari dagokio; 2018ko urrian, Bilboko Udaleko Osasun Sailak zenbait kalte 
hauteman zituen sukaldeko instalazioetan, zerbitzuaren funtzionamendu egokia arriskuan jartzen zutenak. Une
horretan, azpiegituren benetako egoera ebaluatzeko txosten tekniko bat eskatu genion Gascari. Jaso eta aztertu 
ondoren, Guraso Elkarteak baloratu zuen ezen, instalazioak zaharkituta zeudenez, sukaldeak eta jantokiak, bereziki, 
erreforma integrala behar zutela, gure irismen ekonomikoa gainditzen zuena, eta, gainera, gure ustez administrazioaren 
erantzukizuna zela, zentro publikoa den aldetik. Orduan izan genuen lehen bilera Udaleko Hezkuntza zinegotziarekin 
eta teknikari batekin, eta gure ikastetxera etorri ziren bisitan. Erreparazioekiko erantzukizun guztia saihestu zuten, Eusko 
Jaurlaritzari zegokiola argudiatuz.

Hurrengo ikasturtearen hasieran, 2019an, Udaleko ikuskariek berretsi zuten konponketak egin behar zirela, zerbitzuaren 
baldintzek Osasun Sailak eskatutako gutxienekoak bete zitzaten. Beraz, Guraso Elkartetik, premia handieneko 
konponketa puntualak zeintzuk ziren identifikatu ondoren, gure ahalmenen barruan zeudenak egitea erabaki genuen, 
batez ere altzariak eta etxetresna elektrikoak ordezkatzea.

Aldi berean, erakundeekin hitz egiteko prozesuari ekin genion, laguntza eta konponbideak bilatzeko. 2020ko urtarrileko 
lehen harreman zuzenetan, Eusko Jaurlaritza prest agertu zen lehenik eta behin sukaldean erreforma premiazkoenak 
egiteko, gero guk eskatutako erreforma integrala egiteko asmoz, eta beraiek berretsi zuten, beren peritu-txostenen 
bidez. Gainera, kontuan hartuta gure jangela-ereduaren egoera bereziak zaildu egiten zuela, nolabait, berehalako 
laguntza emateko aukera, proiektu pilotuen programa batean sartzeko aukera proposatu ziguten, guraso-elkarteen eta 
administrazioaren arteko kogestio-eredu bat lortzeko.

Guraso Elkartearen ustez, aukera ona zen nahi dugun jangela-eredua erakunde ofizialen babesak dakartzan abantailekin 
lortzeko. Beraz, 2020ko otsailean gure proposamena prestatu eta bidali genuen programa horretan sartzeko. Horren 
ondoren, eta koronabirusaren pandemia hastearekin batera, prozesua etenda geratu zen, eta Eusko Jaurlaritzaren 
aldetik hainbat hilabetez erantzunik jaso gabe egon ondoren, iazko uztaileko hauteskunde autonomikoen ondoren 
ordura arte harremana izan genuen arduradunak aldatu ziren.

Irailean hasi genuen 2020-2021 ikasturtea, Osasun Ikuskaria itzuli zen eta aipatutako kalteak berehala konpontzeko 
premiatu zuen, oraingoan sukaldea ixteko mehatxupean, kalte horiek egin ezean. Oraindik konpondu gabeko zailtasun 
horri bideragarritasun ekonomikoaren aldaera gehitu behar diogu, hori baita bigarren arazoa: jantokiko erabiltzaileen 
kopurua %50 inguru jaisteak, lehenik eta behin, hileko kuota igotzera behartu gintuen. Era berean, langileen gastuak 
bere horretan jarraitzen duenez, une honetan zerbitzua oso defizitarioa da, hilean 12.000€ eta 15.000€ arteko galerak 
eragiten baititu.

Prozesuari berrekin eta Eusko Jaurlaritzako arduradun berriekin harremanetan jartzen hasi arren (arduradun horiek 
teknikariak ere bidali zituzten instalazioak ikuskatzera), 2020ko urritik ez dugu berriro inolako erantzunik jaso.
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Honen guztiz gain, azaldu behar da Jantoki Batzordeak konponbideak bilatzeko beste bide bati ekin ziola, Ehige (1) eta 
Bigeren (2) aholkularitza eta laguntzarekin. Gaur egun, bi elkarteekin komunikatzeko bide arin eta erraza dago, Eusko 
Jaurlaritzak egoeraren ardura har dezan egiten ditugun ahaleginak indartzeko.

Guraso Elkartetik une oro diskrezionalitateari eutsi nahi izan diogu familiei informazioa ematerakoan, ziurgabetasuna 
eta prozesuaren denborak direla eta, baina, gauzak horrela, eta idazki honen hasieran esaten dugun bezala, oso larria 
den errealitate baten aurrean gaude: Eusko Jaurlaritzak ez du erantzuten eta egoera ekonomiaren ikuspegitik bere 
mugara iritsi da. Martxoan Osasun Ikuskaria itzuliko da eta ez dugu ziur jantokia ixtea saihestuko denik.

Jakina, lanean jarraitzen dugu bi arazoei irtenbidea bilatzeko, baina komunikatu hau egiteko beharra ikusi dugu, une 
zaila bizi dugula jakin dezazuen. Epe laburreko gertakarien bilakaeraren arabera, Guraso Elkarteak serio planteatzen du 
egoera oro har ikusarazten lagunduko duten ekintzak hastea.

Jakinaren gainean edukiko zaituztegu.

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

 
(1) Federatutako 500 IGE baino gehiagorekin, Euskal Eskola Publikoaren baitan ordezkaritza handiena duen erakundea da EHIGE. Baikara, BIGE, Denon 
Eskola, Gipuzkoako Eskola Txikiak eta Ikas-bi federazioek osatzen dute.

(2) BIGE federazioak Bizkaiko 226 Guraso Elkarte biltzen ditu.
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