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Joan den astelehenean, martxoaren 29an, bilera egin genuen Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitzan, Ordezka-
ritzarekin. Bertan izan ginen Ordezkaritza Organo Goreneko presidentea eta Diruzaintza Batzordea, Jantoki 
Batzordea eta Guraso Elkarteko presidentea.
 
Ordezkariak lehen kontaktu gisa aurkeztu zuen bilera. Gure aldetik, orain arte emandako jantoki-zerbitzuaren 
xehetasunak azaldu genituen, bai proiektuaren aldetik, bai kaudimen ekonomikoaren aldetik. Adierazi egin 
genuen ikastetxe baten oinarrizko zerbitzua dela, eta harro gaudela gaur egunera arteko ibilbideaz.

Horrez gain, 2018tik emandako urratsak eta 2020ko otsailera arte Eusko Jaurlaritzarekin izandako harremanak 
zehaztu genituen. Pandemiaren garrantzia eta haren ondorioak azpimarratu genituen: gure egoera askoz ere 
gehiago zailtzea eragin duten neurrietara egokitzea; diru-sarrerak murriztea, ezarritako burbuila-ratioak bete-
tzea, ikastolan lekurik ez izatea, etab.

Ordezkariak sukaldeko lanak inflexio-puntu gisa planteatu zuen. Obra horiek Eusko Jaurlaritzak bere gain 
hartzen ditu 2022ko udarako.

Horrela, bi eszenatokiren aurrean kokatzen gara: bata obren aurretik eta bestea obren ondoren.

A. Lehenik eta behin, obren ondoren agertokia nola ikusten duten azaldu zuten: jantoki-zerbitzurako kudeake-
tako hitzarmen bat formalizatzeko aukera planteatzen dute, esparru zehatz eta formal baten barruan eta bi 
aldeek, Eusko Jaurlaritzak eta Guraso Elkarteak, sinatuta.

B. Obren aurretik:  hainbat arrazoi direla medio, puntu hori zehazteke dago. Zerbitzua mantendu ahal izateko 
dauden aukerak aztertu behar dituzte. Ados gaude haurrak ezin direla jan gabe geratu, baina hainbat kontu 
argitu behar dira:

 1. Gascarekin gastu espezifikoak argitu behar dira, eta kontuetan benetako desfasea non dagoen ikusi,  
 kargu hartzeko modua aztertu ahal izateko.

 2. Jantokiko gure ordutegiari buruzko zalantzak adierazi dituzte. Azaldu dugu txandak antolatzeko
 leku nahikorik ez zegoenez ordutegi zabalagoa hartu zela arazo hori konpondu ahal izateko. Ikastolako  
 Zuzendaritzak gai hori argitzea adostu zen.

 3. Obrak hasi arte, Eusko Jaurlaritzaren eta Guraso Elkartearen artean lantalde komun bat sortzea
  proposatzen dute, jantokiaren jarraipena egiteko eta, horrela, obra amaitu ondoren, 2022ko udan,   
 sinatuko litzatekeen hitzarmena prestatzen joateko.
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Bestalde, Eusko Jaurlaritzak barne bilera bat egingo du zerbitzua mantentzeko eta Guraso Elkartearen defizita 
ez handitzeko aukerak aztertzeko. Bilera batera deitu gintuzten apirilaren 12ko astean, proposamena azaltze-
ko, hainbat eszenatoki aztertuz:

 -Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzea zerbitzua 2022ko udara arte, Guraso Elkartearen lankidetza 
 estuarekin.

 -2022ra arte catering-zerbitzu bat planteatzea.

 -Guk Jaurlaritzaren laguntzarekin jarraitzeko aukera ikustea. Aukera hori ez da zehaztu, gastuak
 zehatza go aztertu behar baitira.

Bileraren ondoren, gure iritzirik garrantzitsuenak honako hauek dira:

 -Positiboa iruditzen zaigu baterako kudeaketarako eta baterako lanerako hitzarmen bat formalizatzea  
 planteatzea.

 -Eusko Jaurlaritzak kontuan hartzen du orain arte egin dugun lana, eta ondo iruditzen zaie egin dugun  
 lana. Konprometituta jarrai dezagun nahi dute, eta ondo ikusten dute 2022ko udaren ondoren elkarrekin  
 kudeatzeko aukera hori.

 -Uste dugu garrantzitsua dela Ordezkaritzarekiko harremana, eta, beren aldetik, beharrezkoa iruditzen  
 zaigunean haiengana jotzeko ere jakinarazten digute.

Lehen bilera honetan landu ez den baina hurrengoan planteatuko dugun puntu garrantzitsu bat: ekarpen 
ekonomiko baten bidez Guraso Elkarteak jasandako galerak berreskuratzea eskatzea.

--
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Eusko Jaurlaritzaren Ordezkaritzarekin izandako lehen bilera horrek utzi zizkigun sentsazio positiboen 
ondoren, lan taldea hurrengo gertaeren zain geratu da. Horien bilakaeraren arabera, aldarrikapen-ekintzak 
berraktibatuko dira, ala ez.
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Datorren astean, jantokiko langileek eskatuta, elkartu egingo gara egoera zein den azaltzeko eta orain arte 
emandako pausoak azaltzeko, bai eta, ahal den neurrian, izan ditzaketen zalantzak argitzeko ere.
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Ostegunean, apirilaren 7an, Jantoki eta Diruzaintza Batzordeak Gascarekin elkartu ziren. Bileraren ondoren, 
ondorio nagusiak hauek dira:

. Gascak office orduen desfasea aztertuko du lehenbailehen, Eusko Jaurlaritzaren zalantzak argitzeko.

. Beharrezkoa izanez gero, catering-aukerara pasa daitezke egun batetik bestera.

. Gure aldetik, hasiera batean behintzat, maiatzera arte bakarrik eutsi ahal diogunez zerbitzuari, konpromiso 
hau hartzen dugu: Guraso Elkarteko Batzordeak komunikatu ofizial bat idaztea, beharrezkoa izanez gero 
Gascak apirilaren 14an bidal dezan eta, horrela, langileek hamabost egun lehenago jakinarazteko duten bete-
beharra bete dezan.

. Azkenean Eusko Jaurlaritzaren laguntzarik jasoko ez bagenu, aukera alternatiboak emateko eskatu genien; 
ezin digute ezer eskaini. Gure kostuak minimora murriztuta daude (1,32 euroko menua), eta ikastetxeetan 
eskaintzen direnen artean baxuenetakotzat jotzen dute.
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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
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