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Martxoaren 15eko bileran, OOGk Eusko Jaurlaritzari eskakizunen dokumentua onartu zuen (hurrengo 
orrialdean erantsita dago).

Asteazkenean, 17an, bidali egin zen eta berehala erreakzioak sortu zituen. Azpiegitura eta Hezkuntza sailak 
harremanetan jarri ziren.
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Ostiralean, hilaren 19an, Bizkaiko ordezkariari Jantoki Batzordeak eta Diruzaintza Batzordeak egindako 
txosten berri bat bidali zitzaion. Dokumentu honetan jantoki-zerbitzuari, egungo ebaluazio ekonomikoari eta 
datozen hilabeteetarako aurreikuspenari buruzko datuak jasotzen dira. Aztertu ondoren, aurrez aurreko bilera 
bat egitea aurreikusi da ordezkaritzarekin.

Data baieztatzeko zain gaude.
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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
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Jantoki Batzordea
www.deustukoikastola.eus
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Administrazioari konpromiso eskaera:

Deustuko Ikastolako Ordezkaritza Organo Gorenak 2021eko martxoaren 15ean egindako bileraren ondoren, 
honako hau hausnartu du:

. Lehenik eta behin, Deustuko Ikastola ikastetxe publiko bat da, eta, beraz, administrazioak bermatu behar du 
bere ikasleei jantoki-zerbitzua eskaintzeko aukera.

. Guraso Elkarteak duela hamarkada batzuetatik ikastetxeko hezkuntza-planari lotutako jantoki-proiektu bat 
izateko egin duen ahalegina babestu behar da eta, gainera,

. Oso kontuan izan behar da gaur egungo zerbitzua bertan behera gera daitekela ikasturte honen erdian.

Kontuan hartuta:

. Bilboko Udalak sukaldea ixteko mehatxua egin duela, osasun neurriak ez betetzeagatik,

. Eusko Jaurlaritzak ez diela erantzun ofizialik eman Guraso Elkarteak 2020ko otsailetik gaur arte egindako 
eskaerei, eta

. Jantoki-zerbitzuak aurre egin behar diola Covid-19ak eragindako defizit ekonomiko larriari, hilean 
15.000€-tik 18.000€-ra bitarteko galerak eragiten dituena,

Eusko Jaurlaritzari exijitzen diogu:

. "2019-2020: Deustuko Ikastolako 2020-2024 Jantoki ereduaren proposamena" proiektuari erantzun ofizial bat 
ematea, planteatzen dugun kogestio-eredu berriari buruzkoa, eta 2020ko otsailaren 17an igorri zitzaiona.

. Covid-19ren egoerak sortutako defizit ekonomikoa bere gain hartzea.

. Sukaldea eraberritzeko proiektu bat definitzea, jantoki-zerbitzua emateko baldintzak bermatuko dituena, 
zentroan bertan kozinatu ahal izateko premisarekin.

Bilboko Udalari exijitzen diogu:

. Bilboko Udalak ez dezala bere erantzukizuna baztertu eta arazoaren konponbidean inplika dadila.

. Ikastolako jantokiaren leku falta aztertzea eta konponbideak proposatzea.

Azkenik, Deustuko Ikastolako hezkuntza-komunitate osoa animatzen dugu hezkuntza-proiektuaren barruan 
integratutako jantoki-eredu bat modu aktiboan aldarrikatzera eta defendatzera.
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