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Bertaratutakoak:  

 Juntakideak (Nahia, Bilbo, Esti, Suniba, Garbiñe, Txoli, Alazne eta Itsaso) eta 40 

familia. 

Hasi aurretik bi deialdi egitearen arrazoia argitzen da. 

1.-JUNTAREN	AURKEZPENA:	

Orainarte erabilitako kudeaketa sistema azaltzen da (kudeaketarako kontratatutako pertsona 

zegoen soldatakin eta juntakideak sorteoz aukeratu) 2017/2018 kurtsoan aldatu dana. Juntako 

karguen aurkezpena egin da. Momentuz beharrezkoak diren karguak (presidente, 

vicepresidenta, diruzain eta 4-8 bokal bitartean)  beteta ditugu, 5 bokal gaudelako, beraz 

estatutuei jarraiki 3 bokal barri sartu ahalko liratezke kurtso honetan. Ez da bolondresik 

aurkezten momentuan. 

2.-2017/2018	BALANTZEAK:	

2.1.-Bazkideak 

 

-Bazkide egiteko erak: lehenago ingresoak ekainak 30 orduko egiten ziren, asanbladan ondo 

ikusten da ingresoak urriak 30rarte egin ahal izatea. Ez da kuota bitan ordaintzerik ikusten (lan 

karga handia suposatuko lukeelako) baina erreztasunak ematearen aldekoak gara batenbatek 

horrela nahi izan ezkero. 
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-Komunikazioetarako emaila erabiltzen saiatzen gara, baina ez daukagu zerrenda osoa 

(institutuko zerrendak ezin ditugu erabili), bazkide batek telefono zenbakirik dagoen galdetu 

du. Elkarteko mailak jasotzen ez dituztenen artean gmailera mezua bota eta zerrendan 

sartzeko eskaera egin dezatela aipatzen da. 

2.2.-Ekintzak: 

• Eskola kontseiluaren funtzionamenduaren inguruko azalpenak ematen dira eta 

momentu honetan 8 plazatatik 4 bete barik egon direla argitu da. Ikuskariari egindako 

eskaeraren berri  ematen da, (plaza hutsak betetzeko) baina erantzuna ezezkoa izan 

da, prozesuan epez kanpo gaudelako. Aurten hauteskundeak egonda plazak betetzen 

saiatuko gara (azken puntuan jorratuko dugu gai hau). 

 

• Lanaldi aholkuz ekimenaren berri ematen da, ihez txarto ulertuen bategaitik ez zan 

martxan jarri baina aurten berriro proposatzekoak gara. Segurazki DBH4ko 

ikasleentzako izango da. Novias Salcedo fundazioaren bitartez lan jakin batean egiten 

dituzte egun bateko praktikak ikasleak. 

 

• “Ate irekiak” delakoan guraso elkarteak lehenengoz eduki dogun presentzia (bai 

Igorren eta baita Lemoan ere). 

 

• Ordutegi aldaketa: ihez batxilergoko garraio publikoa hartu ahal izateko egin zen 

ordutegi aldaketaren berri eman da. (bigarren jolastordua 15 minututik 10 minutura 

jaitsi da, 5 minutu arinago klaseak amaitu eta lineako autobusak arazorik barik hartu 

ahal izateko).Bozketa bi aldiz egin behar izan zen parte hartze eskasagaitik. 

 

• Areatzan jazarpenaren aurka egiten dabiltzan protokoloaren berri eman da. 

 

• Lemoan euskeraren normalkuntzarako hitzarmenean parte hartu dau elkarteak. 

 

• Liburuen kudeaketaren inguruan egindako aldaketa: Elkar-ek elkarteari ematen zion 

rappelaren gaineko azalpenak eman dira, libre konpetentzia eta herrian bertan 

erostearen aldekoagoak garela adieraziz. Bazkideen artean eztabaida txiki bat egin 

ostean bozketa egin da eta Elkarren sistemarekin jarraitzearen 2 aldeko boto egon 

dira, 5 abstentzio eta 30 herriko liburutegietan edo bakoitzak nahi duen lekuan 

erostearen aldekoak. Liburuak DBH3-4 eta batxillerrean behar dira. 

 

 

• Plentziako institutuan daukaten psikologia zerbitzuaren berri ematen da, baina hemen 

mankomunitatearekin hitzeginda beharrizanik ikusten ez dutela aipatu da... 
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• Elkarbizitza arazoak: asko egon dira, zuzendaritzagaz egindako batzar guztietan gai 

potoloa dela eta egiten diren lanetan parte hartu nahi dogula adierazi da. 

 

 

• Bertsolaritza: eskolaz kanpoko bertsolaritzaren ordainketa zuzendu da, 2016/2017ko 

kurtsoaren ordainketa egin gabe zegoelako. Orainarte eskolaz kanpoko ekintza honen 

kudeaketa „airean“ egon da (institutua jakitun egon da baina ez dio arazoari heldu...) 

Hemendik aurrera aurrekontu bat aurkeztu eta gurasoen oneritzia beharrezkoa dela 

argitu genuen ikastolen elkarteagaz. Aurtengo kurtsorako aurrekontua 1200 eurotakoa 

(aurrekoa 1800) ordu kopuru berdinakgaitik, badirudi eguerdietako jolastorduan 

emango dutela. 

Bertsolaritza kurrikularran gainean sortarazitako desberdintasunak aipatzen dira, 

zenbait gurasok euren haserrea adierazten dute gai honen inguruan. Aurten nahi izan 

duten ikasle guztiek aukera izan dutela DBH1en aipatu da, baina aukera hau 

aurrerantzean bermatuta ez dagoela ere argi utzi dogu. 

 

• Drogan inguruko protokoloa: Ihaz drogen inguruko protokoloa onartu zuen OOG-ak 

baina guraso gehienek ez dute informaziorik izan honen gainean. Protokoloa bera gure 

web orrian jartzeko proposamena egin dau guraso batek. 

 

• Kontuen balantzeak. Sarrerak eta irteerak aipatzen dira eta kontuak aho batez 

onartzen dira. 

 

 

Sarrerak / Ingresos  Gastuak /Gastos  

Bazkide Kuota 2017/18 11.120 Asesoria Atutxa 284,08 

Eusko Jaularitza / Gobierno 

Vasco 

926 Sueldo Argia 542,52 

Igorreko Udala 2920 Ikasbidaia: 400 + 200 + 1153 1.753 

Lemoako Udala 339,84 Autobus Selektibitatea 0 

Bediako Udala 150 Bako komisioak 87,15 

Zeanuriko Udala 1.100 BIGE 467 
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Rappel ELKAR 1.000 Fotokopiak 159,59 

Arantzazuko Udala 400 Bertsolaritza 2016/17 976 

  Irteerak  5933,77 

  Caja  6.520 

 16.705,84  16.705,84 

 

 

3.-2018/2019 PROIEKTUAK: 

• Ikasketa bidaiaren inguruan eman beharreko hasunarketaren gainean hitzegin dugu. 

• Jolastorduetan DBH3-4 irtetzeko baimenaren inguruen ere eztabaidatu da, honen 

inguruan zaztaparrekin hitzgein dogula aipatzen da, institutuan gelditzea 

„erakargarriagoa“ egin dezakeen proiektu bat lantzeko. 

• Jantoki batzordea ekainean eratu zen eta aurten martxan jarriko da. 

• Garraioko enpresarekin protokolo bat egin beharra ere ikusten da azkenaldian 

izandako arazoak direla eta... zuzendaritzarekin ere hitzegin dugu honen gainean.. 

• Materialaren diruen kartillan gaineko azalpenak ematen dira (arrana kontua). 

• Auzpoa programa eta trinkotasuna. Barri ematen da. Aurten ez da deialdirik 

aurreikusten. 

• Institutuko proeiktu berrien gaineko informazioa emon da: Bidelaguna, jagon 

(BBKrekin hitzarmena egin beharra kritikatu dute zenbait gurasok eta egindako 

desberdintasunak...), eleaniztazunerantz eta STEAm. 

 

4.-AURREKONTUA 

Ahobatez onartzen da 
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SALDO 2018/09/30     9.531,06 €  

    
SARRERAK / Ingresos 

  

Cuotas socios / ELKARTEKO KUOTAK - 2018-2019       10.000,00 €  

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza / Subvencion Gobierno Vasco             800,00 €  

Igorreko Udalaren diru-laguntza / Subvencion Ayto. Igorre           2.920,00 €  

Lemoako Udalaren diru-laguntza / Subvencion Ayto. Lemoa             300,00 €  

Arantzazuko Udalaren diru-lguntza/Subvención ayunto Arantzazu              400,00€  

Bediako Udalaren diru-laguntza / Subvencion Ayto. Bedia             150,00 €  

Zeanuriko Udalaren diru-laguntza / Subvención Ayto. Zeanuri          1.000,00 €  

 

GUZTIRA         15.570,00 €  

    
    
    
GASTOAK / Gastos 

  

IKASLEEN IRTEERAK / Salidas de los alumnos 9.000,00 € 

BATXILERGO IKASBIDAIA / Viaje de estudios de bachiller 2.000,00 € 

SELEKTIBITERAKO BUSA 800,00 € 

BIGE 450,00€ 

BANKU KOMISIOAK / Comisiones bancarias 130,00 € 

Varios 50,00€ 

LANALDI AHOLKUZ 800,00€ 

ZAZTAPRAK 2500, 00€ 

 

GUZTIRA       15.730,00 €  
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5.-OOG-RAKO	HAUTESKUNDEAK:	

Hautagaiak aurkezteko azken eguna Urriak 26 da, gurasoak kolektibo moduan egon beharra 

dogula argi dago. Batzarrean guraso batek bere burua eskaintzen dau parte hartzeko. 

6.-GALDERAK. 

• Batxilergoko lehen eta azken orduetan zaintzak egin barik ikasleak institutura ez 

etortzearen inguruko notaren gainean hitzegiten dugu. Gurasoak ez daurie batere 

ondo ikusten jokabide hau. Zaintzak egin beharrekoak direlako eta materiaz bete 

beharrekoak (nohiz behinkako gauiza puntual bada ez da arazorik baina ez da holan 

antza..) Gaia zuzendaritzarekin tratatzekotan gelditzen gara. 

• Irailean jantoki zerbitzua eskaini beharra ere ikusten da (ekainean bezala). 

• Komunetako apurketak eta hartutako neurriak. Guraso batzuentzat gehiegizkoak dira, 

beste batzuk ordea komun berrien apurketaren aurrean neurria ontzat hartzen dute... 

Guraso elkarteak erabaki honen berri tutoreekin izandako batzarretan eman dela 

argitzen dugu, guri zuzendaritzak ez digulako ezer aipatu. 


