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Kogestio eredu edota gestio mixto baten alde egiten dugu.

Duela 25 urte Ikastola honetan erabaki zen kudeaketa ez zuzena. 2000. urtean Eusko Jaurlaritzak eskola publi-
koentzako kudeaketa zuzen baten alde egin zuen arren, guk bere horretan mantentzea erabaki genuen. 2016tik 
aurrera Jaurlaritzak sistema mixto bat proposatzen du: proiektu pilotoak. Jaurlaritza, orduan, gu hasieratik 
hartutako kudeaketa sistema batera itzultzen hasten da, dituen onurak ikusita. Denborak arrazoia ematen 
digu.

Bertan sukaldea eta langilekoa Jaurlaritzaren menpe geratzen dira baina gurasoek ez dute eskumenik galtzen 
hainbat kontu garrantzitsu erabakitzeko; janaria, erosketa, proiektu pedagokioa, etab. Hau da gure proiektua, 
eta horren alde egiten dugu. Proiektu piloto horien araudia ez dago eginda. Eta hori heldu bitartean dago gure 
borroka.
 
Exijituko duguna:

. COVIDak eragindako gastu ekonomikoari aurre egiteko diru laguntza. Ikasturte honetarako eta datorren 
ikasturteko.
. Sukaldeko azpiegituren berritzea.
. Gure jantoki eredua bermatuko duen konpromezua. Behin arautua kogestio eredu horretan sartuko garela 
idatziz bermatzea (+info: hemen.)
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Aste honetan Zuzendaritzarekin bildu gara. Egoeraren berri eman diogu, beste behin eta martxorako OGGa 
deitzeko eskaera luzatu diogu. OGGk Eusko Jaurlaritzari exijitzeko puntu zehatz batzuen dokumentua eratuko 
du, Guraso Elkarteak pasatuko dizkion puntu batzuetan oinarrituta.

Bizkaiko Hezkuntza Delegatuarekin ere lortu dugu hitz egitea. Gure proiektua, helegite eta txosten guztiak 
aztertzen ari direla esan digute. Datorren astean bilera baterako deialdia egingo digute.
  
Jantokiko langileekin ere bildu gara. Kezkatuta daude, normala denez. Gure proiektuaren parte oso garran- 
tzitsua direla esan diegu. Gure babesa dutela, eta aldarrikapen momentua heltzen bada beraiena beharko/
nahiko dugula.

Aste honetan ere Gernikako Allende Salazar eskolakoekin bildu gara. Haiek proiektu pilotoetako eskola 
jantoki bat dute. Kudeaketa mixto hori lortzeko landu ahal ditugun estrategiak azaldu dizkigute.

https://www.ehige.eus/eu/eskola-jantokien-proiektu-pilotoak-bisitatzen-ari-dira-parlamentariak/
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��(Bizkaiko Ikasleen Gurasoen Elkartea eta Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartea)�
Gure larritasunaren berri dute eta elkarlanean ari gara; kontaktuak eta euren laguntza eta babesa guztia dugu 
proiektu honen defentsan.
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Aste honetan ez da Udaletxeko Osasun Ikuskaria etorri.

---

Eskerrik asko zuen arretagatik.

Edozein zalantza argitzeko idatzi helbide honetara: jantokia@deustukoikastola.eus
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