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

Eguna: 2021ko martxoaren 9an (18:00etatik 19:40ra). Telebilera Meet bidez.

Nor etorri da: Esti, Maria, Amaia, Naia, Kepa eta Mikeldi. 

Ez da etorri: Igor (Komunikazioa), Jon, Carol, Leire, Igor (Diruzaintza).

------

Jantokiko Batzordeak emandako urratsak eta OOG-ri egindako idazki-proposamena

Batzorde Iraunkorraren bilera egin da, Ordezkaritza Organo Gorenera idazki bat eraman ahal izateko. Idazki horretan, 
egungo egoera, eskatzen ditugun puntuak eta onar daitezen nahi ditugun konpromisoak azalduko dira. Ikastolako 
zuzendariak esan zuen Hezkuntzako Ikuskariak esan ziola gu ginela jantokiko zerbitzua utzi nahi genuenak; argi utzi 
genuen Guraso Elkarteak ez duela horrelakorik egin nahi, kontrakoa baizik. Argitu zen Guraso Elkarteak jantoki-zerbitzua 
baldintza onetan eta Eusko Jaurlaritzarekiko kogestio-eredu batekin eman ahal izatea nahi duela. Familien artean hitz 
egindakoa eta zabaldutakoa aipatu zen:

http://www.deustukoikastola.eus/2021/03/06/jantokiari-buruzko-informazio-buletina/
http://www.deustukoikastola.eus/2021/02/26/jantokiaren-egoerari-buruz/

Juntak erabaki du Mikeldik egindako idazkia Komunikazio Batzordeak berrikusi, itzuli eta garbira pasatuko duela. 
Idazkian Bilboko Udalaren erantzukizuna eta Eusko Jaurlaritzarena berariaz jaso behar direla adierazi da.

Mikeldik bere burua eskaini du azken irakurketa bat egiteko eta, Jantokiko Batzordearen adostasunarekin, Zuzendaritza-
ra bidali behar da, OOGa osatzen duten pertsona guztiei helaraz diezaien: bidalketa-data aste honetako osteguna edo 
ostirala izango da (martxoaren 11 edo 12a).

Jantokiaren gaia aztertzeko OOGren bilera martxoaren 15ean izango da. Guraso Elkarteko ordezkariaz gain, Jantoki 
Batzordeko norbait ere joan dezala esan da, haiek baitute informaziorik zehatzena.

Era berean, Juntak erabaki du gai horretarako solaskideak eta erakundeekin egin beharreko bilerak gutxienezJantoki 
Batzordea eta OOGko lehendakaria izatea.

Diruzaintzari eskatzen zaio jantokiari buruzko gastuen eta sarreren azterketa/txosten ekonomikoa egin dezala, arazo 
horrek Guraso Elkartearentzat zer dakarren kuantifikatzeko, bai eta noiz arte jasan daitekeen kalkulatzeko ere. Ostiral 
honetan, martxoaren 12an, ere bidali nahi da idazkiarekin batera.

Ohartarazten da, halaber, jangela-zerbitzua uzten badugu Gascak bi ordainagiriren zenbatekoarekin zigortzen duela 
Guraso Elkartea.
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Eskolaz kanpoko ekintzak

Eskolaz kanpoko ekintzak nahiko ondo doaz, normaltasunez, altak jasotzen ari dira oraindik (altak onartu dira horreta-
rako aukera zegoen taldeetan, nahiz eta ezarritako epetik kanpo, urtarrilean amaitu baitzen, eta kuota osoa ordaintzeko 
baldintzarekin. Guztira 5 alta izan dira).

EK-Diruzaintzak kontuetarako sarbide-kodeak behar zituen diru sarreren eta irteeren kontrola eramateko; gai hori 
konponduta dago eta badute sarbidea. 

Guraso Elkartearen kuota:

Oraindik ez da Guraso Elkartearen kuota kobratu. Informazioa aholkularitzari pasatu nahi izan zaionean, esan digute iaz 
jada esan zigutela ez zigutela zerbitzu hori emango, horixe besterik ez zigutelako egiten eta ez zaielako errentagarria 
ateratzen.

Inikaren bidez egiteko aukera bilatzen hasi zirenez, inikan agertzen ziren zerrendak egiaztatzeke zeuden, bertan agertzen 
zen informazioa zuzena den ala ez jakiteko. Juntan adierazi dutenez, bai, Idazkaritzak eta Lehendakaritzak esan dute 
zerrenda horiek eguneratuta daudela, Asanbladarako eguneratu eta erkatu egin behar izan baitziren.

Beraz, ordainagiria arazorik eta egiaztapen berririk gabe pasa daiteke, eta kontu-zenbakirik ez dugun pertsonei dagokie-
nez, jakinarazpenean jakinarazi zitzaien 2 aste zituela diru-sarrera egiteko (izan ere, une honetan bertan egiaztatu da 3 
familiak ordaindu dutela). Sortak prestatzea erabakitzen da, eta noiz kobratuko diren jakiteke geratzen da. 

Musukuak, kamisetak eta sudaderak:

Komunikaziotik bidali den posta elektronikoari egiten zaio erreferentzia, gaiari buruz hitz egiteko eta logoa duten 
musukuak, kamisetak eta sudaderak ateratzen ditugun adostu ahal izateko.

Pertsona batzuek ez dute jaso aipatzen den posta elektronikoa, eta Kirolarekin eta Eskolaz kanpokoekin izan den 
gurutzaketaz eta Batzordeko pertsona batzuen iritziaz hitz egiten da. Informazioa berriz jasotzeko zain, ideia oso ona 
dela esaten da, baita kostuaren eta bestelakoen arabera aurrera jarraitzea ere.

Adierazi da aukerarik onena gutxienez 100 unitateko eskaera egitea dela, baina, aurretik, familiek erosiko lituzketen 
musuku, kamiseta eta jertseei buruzko inkesta egitea eta horien erantzuna ikustea, gero eskaera egiteko.

E-mailei dagokienez, spam erretiluan edo promozioetan begiratzeko esan da; izan ere, emailak ez dira entregatzen ari, 
eta zuzenean gmailek karpeta horietara eramaten dituzte, sarrera-erretiluan agertu gabe. ek-inika@ taldearen kasuan, 
egiaztatu egin behar da talde horretako kide dela, ez baitu Juntaren e-mailik jasotzen.

Kirol Batzordearen erantzun bati buruz galdetu da: zergatik bidali den soilik kamiseten eta bestelakoen informazioa 
futbolera eta saskibaloira? Erantzun da eskolaz kanpoko bi horiek direlako lehiaketak dituztenak eta ekipamendu baten 
beharra argiago ikusten delako.
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Guraso Eskola:

Lehen aurkezpen-saioa egin zen, eta parte hartu zuten pertsonek honako adostu zuten.
Ikusi berria web-orrian: http://www.deustukoikastola.eus/2021/03/09/guraso-eskola-martxan/

Aste Kulturala:

Aurten Aste Kultura geldirik dago. Planteatutako helburuen arabera familiak elkartzeko ideia zaila da, eta ahalegin 
handia egin behar da egungo egoerara egokitzeko. Oraingoz, ez da aktibatuko, baina ez da baztertzen kultur jardueraren 
bat egotea.

Korrika Alternatiboa (Deustuko Ikastolako Euskara Batzordearen proposamena):

Adierazi da jaso dugun proposamena oso interesgarria dela. Parte hartzeko eta zertan datza ezagutzeko gogoa dago.
Kultura Batzordearekin ere hitz egin da, eta oso interesgarria iruditzen zaie bultzatzea.

Proiektua nori zuzenduta dagoen argitu behar da; izan ere, DBHko ikasleekin eta ikasleentzat bultzatutako ekintzak dira, 
eta, beraz, ordutegia (HHn eta LHn 17: 00etan ateratzen dira) zaila da familia guztiek parte hartu ahal izatea. Maria eta 
Amaia Markelekin argituko dute.

Gai orokorrak:

. Berriz ere esan da garrantzitsua dela batzordeetatik bi galderari erantzutea, sentsibilizazio eta pedagogia lana egin 
ahal izateko, familiek eta, oro har, hezkuntza-komunitateak jakin dezaten Guraso Elkarteak zer egiten ari den, nola 
antolatzen diren jarduerak, eta zer mantendu behar den denak ahalik eta ondoen funtziona dezan.

Horregatik proposatzen eta onartzen da batzorde bakoitzak egiten dituen zereginen zerrenda egitea. Laguntza gisa, bi 
galdera hauei erantzutea planteatzen dugu:

1. Zer egiten du zure batzordeak? (Egunerokotasunean, oro har, eta une zehatzetan)
2. Zeintzuk dira batzorde honen alderdirik garrantzitsuenak? (Zertarako balio du batzorde honek).

. WhatsAppen taldean gai bat atera zen bileraren ordutegiari buruz. Erabakia ez zen irmoa izan, baina hurrengo bilera 
18:40tik 20:15era egitea planteatu zen. Halaber, gai-zerrenda garaiz pasatzea eta gaiak ahalik eta gehien doitzea eskatu 
zen.

. Era berean, bilera horietan ahalik eta pertsona gehien egotea garrantzitsua dela adierazi da. Bilera horietan, Batzor-
deak egunerokoari eta egiten denari buruzko informazioa partekatzen du, eta, horregatik, batzorde guztiek beren 
momentua izatea komeni da. Halaber, garrantzitsutzat jotzen da batzorde bakoitzak "loria minutu bat" izatea, horrela 
talde dinamika eta proiektu komuna sortzen laguntzeko.

Garrantzitsua da elkarri entzutea eta, gutxienez, eguneroko informazioa eguneratuta izatea.
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Hurrengo bilera:

Zehaztu gabe (OOGan hitz egin denaren zain, martxoaren amaieran bilera deitzeko aukera).

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


