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

Eguna: 2021ko apirilaren 19an (18:00etatik 19:50ra). Telebilera Meet bidez.

Nor etorri da: María, Leire, Naia, Karol, Jon, Amaia, Kepa, Mikeldi.

Ez da etorri: Igor (Komunikazioa), Esti.

------

Dirulaguntzak

Covid egoerarekin idazkariek ez dakite dirulaguntza deialdiak atera badiren, baina beraiek ez dute ezer jaso
eta ezer egin.

Kirol arduradunak komentatzen du beraiek bideratuta zutela abenduan Bilboko Udaleko dirulaguntza eta orain
aterako dena.

Aurten aste kulturala ez denez egin, euskal dantzak eta Mendoren fakturekin ahaleginduko gara Eusko Jaurlaritzako 
dirulaguntza osatzen.

Guraso Elkarteko kuota

Asesoriak ez du erreklamaziorik egiten eta baditugu 30 bat pertsona ez dutenek ordaindu.

Diruzaintza batzordetik erreklamatuko dute, behin idazkaritza batzordeak datuak pasatu eta gero.

Jantokia:

Eusko Jaurlaritzarekin ostegun honetarako dago bilera deialdia, baina oraindik ez dugu baieztapenik. Jada bidali egin 
diogu eskatu ziguten informazio guztia.

Guraso Elkarte bezala bilera horretara eraman behar dugun eskaera zera da: Bi parteen arteko idatzizko agiri bat 
ateratzea, non parteak aitortu egiten diren, egoeraren analisi amankomun bat egiten da eta bai epe laburrean zein 
ertainean hartzen diren erabakiak aipatu egiten dira.

Bilerarik ez balego eta baita bilera prestatzeko ere, komenigarria ikusten da idatzi bat prestatzea Eusko Jaurlaritzari 
zuzenduta, bilera aurretik bidaltzeko, non azaldu egiten diogun datorren asteartean, apirilak 27, asanblada informatibo 
batera deitu dugula Gurako Elkarteko kideak eta bertan Eusko Jaurlaritzarekin izandako negoziazioen berri eta Jantoki 
zerbitzu berriari buruzko azalpenak eman beharko ditugula. Besteak beste jakin nahiko genuke:
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. Zein zerbitzu mota izango den: (Transportada?)

. Zein izango da zerbitzua emango duen enpresak

. Zeintzuk izango dira zerbitzua emateko baldintzak: ordutegia, txandak, menua…

. Zenbateko kostua izango duen gurasoentzako

Aurreko puntuan aipatzen den bezala, eta jasotako zenbait eskaeretara erantzunez (HH5B eta HH3ko gutunak) Juntak 
onartzen du datorren asteartean, apirilak 27 arratsaldeko 17:30etan, asanblada informatibo baterako deialdia zabaltzea, 
orain arteko lana eta zerbitzuaren egoera azaltzeko. Asanblada presentziala eta online izango da. Bilera Eusko
Jaurlaritzarekin hitz egiten ari den negoziazio taldeak eramango du. Gela bakoitzeko delegatu bat joan izango da 
presentzialki eta besteak online konektatu daitezke. Langileen ordezkaria eta zuzendaritzako kideak gonbidatu egingo 
ditugu.

Zaila da aurrez definitzea zeintzuk izan daitezkeen Guraso Elkartearen pausuak Eusko Jaurlaritzarekin akordiorik ez 
bagenu lortuko. Argi gelditzen dena da maiatzetik aurrera zerbitzuaren ardura Eusko Jaurlaritzaren gain gelditzen
dela, eta gure partetik mobilizazioak deitzera aukera zabaltzen zaigula, lehenengo prentsa ohar baten bidez eta gero 
komenigarriak ikusten diren ekimenekin.

Gascakarekin, zerbitzuaren etete gutuna bidali ezezik bilerak mantendu izan dira, non langilegoari irtenbiderik onenak 
bilatzeko eskaria egin da. Oraindik  otsaileko eta martxoko fakturak ordaindu gabe ditugu.

Langileekin, eta beraien ordezkari sindikalekin ere bilduta izan gara egoeraren berri emateko eta gure pausuak zeintzuk 
diren azaltzeko. Langileak deitutako mobilizazioetan norberak indibidualki parte hartzeko aukera edo babesa emateko 
aukera dago baina Guraso Elkarte bezala ez dugu mobilizazioetan babesik azaltzen momentu honetan.

Haurtzaindegia:

Haurtzaindegiko zerbitzuan 90 ume bat daude momentu honetan. Junta bezala kurtsoa amaitu bitartean zerbitzua 
mantentzearen aldekoak gara, nahiz eta horrek defizita ekarri.

Hurrengo bilera:

Zehaztu gabe.
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Guraso Elkartea
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