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

Eguna: 2021ko ekainaren 2an (18:30etatik 19:30ra). Telebilera Meet bidez.

Nor etorri da: María, Esti (Jantokia), Karol, Amaia, Jon, Kepa eta Mikeldi.

Ez da etorri: Igor (Komunikazioa)), Naia, Esti.

------

Datorren ikasturterako haurtzaindegi zerbitzua

Zerbitzua zein baldintzatan emango dugun erabaki behar dugu. Duela bi urte kuota 250 eurokoa izan zen, eta joan den 
ikasturtean 200 eurokoa. 7 begirale daude kontratatuta egunean 1,5 ordu.

Dauden langileak mantendu (subrogatu) beharko genituzke, eta "Esku-hartze Sozialeko Hitzarmena" aplikatu.

Gasca prest egongo litzateke zerbitzua emateko, baina gutxi gorabehera % 20 gehiago kobratuko luke.

Eragintza eta Suspergintza enpresei aurrekontuak eskatuko dizkiegu. Aurrekontuaren arabera zehaztuko da kuota.
Ez dugu galera ekonomikorik onartuko.

Berbaizuren proposamenak

Berbaizutik euskara sustatzeko proposamen bat bidali dute: eskolaz kanpoko jarduerak eta lankidetza estuagoa.

Oso interesgarria eta kontuan hartzekoa da. Horrelako jarduerak bultzatu eta ahal dugun guztia egin behar dugu gure 
seme-alabek gozatzeko aukera izan dezaten, baita errentagarriak ez badira ere. Horretan bai planteatu dezakegu Guraso 
Elkarteak zati ekonomiko bat bere gain hartzea.

Garrantzitsua da Berbaizurekin lotura eta lan-harremana ezartzea; Guraso Elkarteak bere estatutuetan duen ildoko 
jarduerak planteatzen dituzte.

* Informazioa erantsita.

Guraso eskola

Guraso Eskolaren saioetako batzuk egin dira, orain arte oso pozgarria izan da eta parte hartu duten familiei gustatzen ari 
zaie.

Irailetik aurrera jarraituko da.
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Batzordeen lana

Gidoi sinple bat aurkeztu da Guraso Elkarteko batzorde guztiek eta bertako kargudunek erantzun ahal izateko, batzor-
deetatik egiten ditugun funtzioak eta zereginak modu erraz, argi eta praktikoan ikusarazteko eta, horrela, Delegatu 
Sarearen hurrengo bileran partekatzeko.

Horri esker, egiten duguna ezagutaraz daiteke eta batzar berean partekatuta eduki, bakoitzak zer pentsatzen duen jakin 
dezakegu, eta egindako eta egin beharreko lanak jakin ditzakegu. Hori garrantzitsua da; izan ere, informazioa edukiz 
gero eta ezagutuz gero, parte-hartzea eta beste pertsona batzuk batzordera batzea errazten du.

* Fitxategia erantsita.

Hurrengo bilera:

Ekainaren amaieran elkartzeko aukera planteatu da, ikasturtearen amaiera egiteko eta harreman informaleko une bat 
izateko. Urte gogortsua izan da, eta alde horretatik ere gu zaintzea positiboa da.

Dataren zain, lekuaren erabilgarritasunaren arabera.
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