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

Eguna: 2021ko martxoaren 24ean (20:35etatik 22:20ra). Telebilera Meet bidez.

Nor etorri da: Leire, Naia, Jon, Gotzone (Jantokia), Iratxe (Jantokia), Esti (Jantokia), Mikeldi, Amaia, Estitxu, Karol. 

Ez da etorri: Igor (Komunikazioa), Kepa, María.

------

Jantokia

Aurreko bileratik hona Jantoki Batzordetik (Gotzone) telefonoz bidezko bi komunikazio izan dira Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntzako Bizkaiko delegatuarekin (Iñaki Orbe Onaindia). Orain dela bi asteko dei telefonikoan komentatu zuen 
sukaldeko berritzeko lanak 2022ko udan egingo zirela. Jada planoak bazeudela, obra handia izango dela, sukaldea 
kokapena ere aldatuko duena. Bere esanetan miloi bat kostatuko omen du. Arlo ekonomikoa baloratzeko, dei horretan, 
txosten ekonomikoa eskatu zuen, zenbait datuekin, baloratzeko aurrekontu defizita nondik joaten zen ikusteko. Aurreko 
ostiralean txostena bidali zitzaion.

Asteartean delegatuak berriro deitu zuen, haserre, OGG idatzia dela eta. Bazutela dokumentazio guztia baieztatu zuen 
eta egoera aztertzen ari zirela erantzun bat emateko. Galdetu zigun zelako abantaila duen gaur eguneko sistema eta guk 
defendatu genuen aukera, bai errotuta daukagun sistema delako eta guraso elkartean orain dela zenbait urte erabaki 
zelako. Berriro berarekin kontaktatzen saiatu dira baina oraindik ez dugu lortu.

Ikastolako Zuzendaritza taldetik komentatu digute delegatuaren deia jaso zutela eta leporatu ziela OOG-k onartutako 
idatzia gogorra zela. Zuzendariak aipatu digu berak ez duela idatzia Udalera bidali nahi.

Aldarrikapen talde bat sortu da, oraingoz 5 bolondrez osatua, ekintzak prestatzen hasteko.

Bestalde Gascak eskatu digu Paskoa astean biltzeko egoera baloratzeko.

Egoera aztertuta eta Jantoki Batzordetik prestatuta dituzten galdera batzuei erantzunez, Juntak hurrengo ekimenak 
onartzen ditu:

 . Ikastolako Zuzendaritzari gogorarazi idatzia OOG-ek onartutakoa dela eta organo horren ordezkariak 
 (zuzendariak edo idazkariak) bidali behar diela idatzia aipatzen diren instituzioei.

 . Bizkaiko delegatuari argi utzi interlokuzio talde bat daukagula, 3 pertsonez osatuta (Ikastolako Zuzendaria,   
 Gurako Elkarteko Zuzendaria eta Jantoki Batzordeko ordezkaria), bai sukaldearen berritzea zein kudeaketa   
 ekonomikoaren gaiak lantzeko.

 . Gascarekin interlokuzio areagotu apirilaren 30tik aurrera planteatzen diren alternatibak lantzeko. Diruzaintza  
 Batzordeak ekonomikoak eta Jantoki Batzordeak eramango dute interlokuzioa.
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 . Gurasoei jakinaraztea apirilaren 30ean jantoki zerbitzua, orain ezagutzen dugun bezala, etengo dela. Jantokiko  
 hurrengo boletinan jakinaraziko zaie, egoeraren berri emanez, apirilean eramango dugun estrategiaren berri   
 emanez eta mobilizaziorako gonbitea eginez. Maiatzetik aurrera emango dugun zerbitzua Gascarekin landu   
 beharko dugun zerbait da.

 . Apirilaren 12tik aurrera gure aldarrikapenak publikoak egingo ditugu eta mobilizazio ekintzak egiten hasiko   
 garela. Ekintzak zeintzuk diren eta nola egingo diren erabaki behar da, aldarrikapen talde inplikatuz eta
 bideragarritasuna ikusiz. Oraingoz bi planteatzen dira: Lehenengo atzerako-kontaketa pankarta bat egin “ x egun  
 gure jantokia galtzeko” mezuarekin ikastolako leku deigarri batetan zintzilikatzeko. Bigarren ekintza apirilean   
 izango diren 3 ostiraletan aldarrikapen eguna definitzea ikastolako komunitate guztia mobilizatzeko. Planteatu  
 daitezkeen ekintzen artean hauek: Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitzararte kalejira, errepidean jateko aukera...

 . Aldarrikapen ekintzekin batera komunikazio estrategia bat antolatuko da komunikazio batzordearen
 koordinazioarekin eta ahalik eta jende gehien inplikatuz ikastolako komunitate osokoak. Lan eremu ezberdinak  
 bultzatzea ikusten dute: sare sozialak (Gure jantokia bizirik lelopean), prentsa ohar bat ateratzea apirilaren 12an  
 gure egoera azalduz eta ekingo ditugun mobilizazioen berri emanez, bideo bat egitea, lan grafikoa, webgunean  
 nabarmentzea gaia...

 . Komunikazio ekintzek bozeramale figura eskatzen du eta horretarako Juntak Guraso Elkarteko lehendakaria edo
 Komunikazio Batzordea ikusten du aproposena.

 . Aldarrikapen taldea osatzeko eta pertsonak gehitzeko deia zabaldu. Jantoki batzordea arduratuko da orain arte  
 borondatea azaldu duten pertsonekin kontaktatzen, lan ildoak azalduz eta abian jartzen. Definitzeke gelditzen da  
 Juntako norekin koordinatuko dituzten ekintzak.

 . Posible den heinean hartu dugun estrategia eta neurrien berri, gurasoetaz aparte, gai honekin sensibleak diren  
 kolektiboei jakinaraztea: Jantokiko langilegoa eta klaustroa batik bat.

Hurrengo bilera:

Zehaztu gabe.
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