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Martxoaren 30ean Eusko Jaurlaritzaren Ordezkaritzarekin egindako bileran, batetik, gure egoera ekonomikoa 
argitzeko dokumentu batzuk eskatu zizkiguten, eta, bestetik, Ikastolako Zuzendaritzak jantokiaren egungo 
ordutegia justifikatzeko. Dokumentazioa bidalita dago.

Gaur egun, Eusko Jaurlaritzak arazoari buruzko informazio guztia du, bai gure egoera ekonomikoarena, bai 
jantokiko langileen egoerarena. Lehenbailehen konpontzeko premia azpimarratu dugu une oro.

Aste honetan bertan, berriro jarri gara harremanetan ordezkariarekin, eta jakinarazi digu beren proposamenen 
berri emango diguten bilera datorren ostegunean, apirilaren 22an, izango dela, baina oraindik ez dute baiezta-
tu, sailburuordeak ere joan nahi baitu.
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Asteazkenean, hilak 14, jantokiko langileekin eta haien arteko lotura sindikalarekin bildu ginen. Beren ezinego-
na eta kezkak azaldu zizkiguten, eta mobilizazioekin eta protestekin hasteko asmoa zutela baieztatu ziguten. 
Gaur goizean bertan ikusi ahal izan duzue ikastolaren sarreran jarritako kartela, eta prestatu duten informa-
zio-oharra ere jaso duzuela uste dugu.

Gure aldetik, eta horrela jakinarazten dizuegu, gure babesa dute.

Enpresak komunikazio bat bete behar du, lege-kontuengatik beharrezkoa baita. Komunikazio horren bidez, 
Guraso Elkarteak, kudeatzaile gisa, datorren apirilaren 30etik aurrera jantoki-zerbitzua kudeatzeari utziko 
diola adierazi behar du, mahaikideen jaitsieragatik diru-sarrerak murriztearen ondoriozko bideraezintasun 
ekonomikoa dela eta. Horrela egin dugu eta komunikatua bidalita dago.

Ziurgabetasuna dela eta, eta arazoa konpontzeko Eusko Jaurlaritzaren erantzuna ezinbestekoa dela ikusita, 
langileek asanbladan erabaki dute mobilizazioekin hastea datorren asteartean. Hezkuntza-komunitate 
osoaren babesa espero dutela jakinarazi digute.
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Zoritxarrez, haurtzaindegi zerbitzua ere egoera honen eraginpean dago. Diruzaintza Batzordearekin batera, 
eskaintzen jarraitzeko irtenbide bat aurkitzeko lanean ari gara.
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Aurreko buletinean azaldu genuen bezala, Eusko Jaurlaritzaren Ordezkaritzarekin izandako lehen bilerak utzi 
zizkigun sentsazio positiboen ondoren, hurrengo gertaeren zain geratzea erabaki genuen, eta horien bilakaera-
ren arabera, berriz aktibatzea. Gure ustez, oraingoz, Ordezkaritzak hilaren 22ko bileran planteatuko dizkigun 
proposamenak ezagutu arte itxaron behar dugu.
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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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