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Deustuko Ikastola Guraso Elkartearen asanblada informatiboa.
2020-2021 Ikasturtea.

Eguna: 2021eko apirilaren 27an (17:30etik 19:20ra). Aurrez aurrekoa eta online bilera Meet aplikazioaren bidez.

------

Joan den asteartean, apirilaren 27an, Guraso Elkarteko Batzordeak antolatutako asanblada informatiboa egin zen, jantoki-
ko zerbitzuaren egoera eta aurrerantzean nola kudeatuko den azaltzeko. Familiei bidaltzen zitzaizkien asteroko buletinen 
bidez partekatutako informazioak zehatzago ezagutarazi nahi ziren, eta zalantzak eta iradokizunak azaltzeko gune bat 
sortu, Guraso Elkartearen esku dauden erantzunak ematen saiatzeaz gain.

Bilera batez ere Deustuko ikastolako familiei zuzenduta zegoen, baina garrantzitsua iruditu zitzaigun jantokiko langileen 
eta Deustuko Ikastolako zuzendaritza-taldearen laguntza izatea, bi aldeak zuzenean inplikatuta baitaude. Langileen 
aldetik, hainbat pertsona bertaratu ziren. Ikastolatik ez zen inor joan.

Batzarrak, gutxi gora behera, ordu eta erdi iraun zuen eta guztira 57 pertsona bertaratu ginen. Meet plataformaren bidez 
konektatutako 51 pertsona, eta aurrez aurre, 6 ordezkari, Guraso Elkarteko Juntako 7 kide, Jantoki Batzordeko 2 pertsona 
eta Jantoki zerbitzuko 2 langile egon ziren.

28 urte hauetan jantoki-zerbitzuan gertatutakoaren berri eman zitzaien familiei, instalazioen egoerari buruz, Eusko 
Jaurlaritzarekin, Bilboko Udalarekin, Ikastolarekin berarekin, jantoki-ereduarekin... lotuta. 
(1. eranskina, webguneko berrian duzue).

Halaber, zerbitzua ekonomikoki ezin eustera eraman gaituzten arrazoiak eta egoera zehaztu ziren. 
(2. eranskina,, webguneko berrian duzue).

Jarraian, batzarrean aipatutako epe berri honetarako kontuan hartu beharreko puntu garrantzitsuenak:

. Maiatzaren 1etik aurrera, jantokiko zerbitzuarekin lotutako kontsulta guztiak zuzenean Ikastolari egin behar 
zaizkio.

 -Komunikazio-bidea jada ez da Guraso Elkarteko Jantokia Batzordea.

 -Jantokia zuzenean kudeatzen dute Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Bizkaiko Ordezkaritzak eta
 Ikastolako Zuzendaritzak. 

 -Ordezkaritza Organo Gorena (OOG) da proposamenak markatzen dituena eta pertsona guztiok ordezkaritza   
 dugun lekua, ikastetxearekin, haren hezkuntza-proiektuarekin eta, hemendik aurrera, jantokiko zerbitzuarekin  
 zerikusia duen edozein alderdiri buruz erabaki ahal izateko.

 -Jantoki-zerbitzuak, arduraduna irakasleen klaustrokoa denez, Ordezkaritza Organo Gorenean parte har dezake,  
 eta horrela ordezkatuta egon.
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. Jantokiko zerbitzuko langile guztiak zerbitzua kudeatzen duen enpresako langileak dira. Maiatzaren 1etik 
aurrera, Eusko Jaurlaritzak kontratatuko du enpresa.

. Haurtzaindegi zerbitzua kontratu honetatik kanpo geratzen da. Guraso Elkarteak zerbitzu horri eutsiko dio, baina 
haren diru-sarrerak eta gastuak berrikusi behar ditugu, baita langileen lan-baldintzak ere, errealitatera eta egiten diren 
zereginetara egokitutako zerbitzua eskaini ahal izateko. Aukera onenak kontsultatu eta aztertu behar dira.

. Guraso Elkarteak garrantzitsua ikusten du etapa berri honen jarraipena egitea, jantoki-zerbitzu egonkor batean lanean 
jarraitu ahal izateko, proiektu pedagogiko sendo eta kalitatezkoa izango duena. Behin baino gehiagotan aipatu zen 
Eusko Jaurlaritzari aurkeztutako proiektua. Web orrian zegoela esan zen, baina ez zen horrela. 
(3. eranskina, webguneko berrian duzue).

.Guraso Elkartearen esku ez dago obrak egitea, eta ez daukagu eragiteko gaitasunik. Ez dugu obra-
proiektuaren berri. Badakigu Ikastolako zuzendaritza-taldeak ezagutzen duela.

Pertsona batek, obrak egiteko, Mahi Mahi by askora enpresak -edo beste batzuk- egindako proiektuen estiloko proiek-
tuak kontuan hartzea proposatu zuen. Horietan espazioa oso kontuan hartzen da jantoki-proiektu osasungarriagoak eta 
bizikidetza ona errazten dutenak garatzerakoan. Proposamen hori zuzendaritza-taldeari bidaliko zaio, kontuan har 
dezan.

. Jantoki-zerbitzuak aldi horretan sortutako zorraren zati bat berreskuratuko da, beste ikastetxe publiko batzuetako 
jantoki-zerbitzuekin alderatuta eman den aldea konpentsatuz. Berreskuratze horri esker, Gascari ordaindu gabeko 
fakturei aurre egin ahal izango zaie.

. Ez dago jangela kudeatzeko diru-laguntzarik. Diru-laguntzak eskatu dira egiten diren  eta Guraso Elkarteak 
kudeatzen dituen beste jarduera batzuengatik (kultura, euskara, kirola).

Guraso Elkarteak informatuta edukiko ditu familiak, eta jendeak bat egin dezan erabat irekita dago, denen artean egin 
ahal izateko. Zeregin garrantzitsu batzuk indartu egin behar dira elkartearen jarduerak egin ahal izateko; beraz, parte 
hartu nahi baduzu, helbide honetara jo dezakezu: partehartzea@deustukoikastola.eus

Mila esker,
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