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2019ko URRIAREN 24an OSPATUTAKO ZABALARRA BITAÑO GURASO
ELKARTEKO ASANBLADAKO AKTA

Asanblada 18.05etan hasten da, familien 30 ordezkariz osatua.
Mahai nagusian Eguzkiñe Salterain lehendakari moduan, Leire Rekalde diruzain moduan eta
Rebeca Barrasús idazkari moduan.
Deialdian familiei bidalitako gai ordenarekin hasten da
1.- Aurreko aktaren onarpena.
Aho batez onartzen da
2.- Materiale eta elkarteko kuota
Leirek aurten eskolako idazkaritzatik materialaren kuota igotzeko proposamena egin
dutela azaltzen du heziketa proiektu berriak galera ekonomikolak ematen baititu
aurreko kuotarekin, gainera kuota IPCari egokitu behar delako eta beste eskola
publiko batzuetara berdindu behar dela.
Diruzaintza- zailaren proposamena kuota 100€arte igotzea da urteko eta ume
bakoitzeko bi ordainketetan banatua: 60 € azaroan eta 40 € urtarrilean. Elkarteko
kuota 10 €tan mantentzea ere proposatzen da.
Bi proposamenbak aho batez onartzen dira
3.- Urteko plana
Eguzkiñek urteko plana azaltzen du power point baten bidez urterako aktibitate eta
poroposamen ezberdinak aipatuz. . Helburu nagusiak kanpo orma pintatu, web- gunea
egin eta Berton Bertoko ekimenaren aurrera jarraitu
4.- Lehendakaritzan eta idazkaritzan ordezkoa
Eguzkiñek eta Rebecak bolondresik ez dagoela diote eta Lehendakari eta beraz
hautagai berriak aurkezten dituzte: Gaizka Agirre lehendakari bezala eta Sergio Franco
idazkari bezala.
Karguak aho batez onartzen dira
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5.- Norberak lekarkeena
-

Powerpoint bat erakusten da Eskola Kontseilura aurkezteak duen garrantziaz,
hurrengo astean bozketa dagoelako eta bi hautagaitza bakarrik daudelako ,
gutxienekoa 11ª izanda . Eskakisunak banatzen dira partaideen artean harrera ona
edukiz.

-

Rebeca Díazek Batzorde berri bat sortzeko proposamena luzatu du. Batzorde
honen ardura desberdinkeriari aurre egitea litzateke, hala nola eskolara jatekoak
ekartzeko debekua edo Eskolaren partetik kaltetuak gertatu diren pertsonak
haintzat hartzea. Eztabaidatu egiten IGEak dituen konpetentziak analizatuz.

Ahoa batez onartzen da batzordea hau sortzea eta juntari taldeko partaideak
nortzuk diren informatzeko geratzen da.
Batzarra 19.15ean ematen da amaitutzat

