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Eusko Jaurlaritzari egindako konpromiso-eskaera prest dago eta OOGra bidali da. Onartzeko bilera astelehen 
honetan, martxoaren 15ean, izango da. Dokumentua eta jasotzen dituen eskakizunak azalduko dira, eta sinatu 
egingo da; horrekin, Eskola Kontseiluan ordezkatuta dagoen eskola-komunitate osoaren konpromisoa lortuz.

Onartu ondoren, datorren asteko buletin informatiboarekin partekatuko da, familia guztiek irakurtzeko aukera 
izan dezaten.
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Bizkaiko Ordezkaria telefonoz jarri da harremanetan Jantoki Batzordearekin.

Nagusiki bi gai jorratu ziren:

. Sukaldeko lanak: 2022ko udarako obrak hasteko konpromisoa hartu dute. Obra handia denez, nahiz eta 
planoak eginda egon, oraindik lizitazioa behar da. Erreformak sukaldea eta jangela aurreikusten ditu. Ikasto-
lako Zuzendaritza jakinaren gainean dago gai horretaz.
  
. Laguntza ekonomikoa: Emandako dokumentazio guztia aztertzen ari dira. Mahaikideen, begiraleen eta 
abarren kopurua eskatzen digute, egoera eta antolatzeko modua sakonago baloratu ahal izateko, Covid-19k 
eragindako egoera kontuan hartuta. 

Bilera bat eskatu dugu datu horiek azaltzeko eta laguntza ekonomikoa premiazkoa dela azpimarratzeko. 
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Batzorde Ekonomikoak egungo egoerari buruzko txostena egin du. Bertan, argi eta garbi zehazten dira Guraso 
Elkarteari zerbitzuaren kostuaz arduratu beharrak eragiten dizkion galerak. 
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Behin OOGren babesa eukinda, negoziazio-talde bat sortzea planteatzen da, honako hauek osatua: OOGren 
Zuzendaritza, Guraso Elkartearen Lehendakaritza, Jantokiko Batzordearen ordezkari bat eta Batzorde Ekono-
mikoaren ordezkari bat. Helburua, batez ere, behar diren bileretara joatea izango da.
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Errebindikazio-jardueraren bat antolatzen hasi gara Ikastolako zenbait gurasorekin eta komunitateko eragilee-
kin batera. Gure ustez, negoziazioen erritmoa gorabehera, ikusgarritasuna lortzen hasi behar dugu.

Jarduera hauetan parte hartu nahi duen edonor jar daiteke gurekin harremanetan helbide elektroniko honen 
bidez: jantokia@deustukoikastola.eus mezuaren gaian: laguntzeko prest. jarriz. 
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Aste honetan Udaleko Osasun Ikuskaria ere ez da etorri.

---

Eskerrik asko zuen arretagatik.

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

------
Jantoki Batzordea
www.deustukoikastola.eus


