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BATZAR OROKORRA 2019/11/11 

 

Bertaratutakoak: Juntakideak (Nahia, Bilbo, Esti, Suniba, Alazne, Xabier eta Itsaso) eta 10 

familia. 

Hasi aurretik parkamena eskatzen dugu Dirudienez emailaren serbidorearekin  arazoak izan 

ditugu eta deialdia ez da behar bezala zabaldu. 

0.-MANKOMUNITATEKO TEKNIKARIAREN AURKEZPENA: 

Gai ordenetik kanpo, Almudena MAnkomunitateko Prebentzioko teknikaria gonbidatzearen 

arrazoia azaltzen da. Eskura ditugun programa eta medioen berri ematen digu. 

Institutuan 3 programa ezberdin lantzen dituztela aipatzen digu: sexualitatea , adikzioak 

(sustantziadun adikzioak eta sustantzia gabeko adikzioak mobila….) eta baloreak lantzeko 

proiektua. 

 

Bestetik gurekin familiekin lantzeko, urtarriletik Aurrera guraso eskola martxan jartzea 

aurreikusita duela esan digu (parte hartzera gonbidatuz), adimen emozionalaren inguruko 

hitzaldi berezi bat ere antolatzekotan direla aipatu digu.  

Azkenik familiaren batek arazo puntual bat izan ezkero aholkularitza lana ere eskura daukagula 

aipatu digu.ç 

 

1.-JUNTAREN AURKEZPENA: 

Orainarte erabilitako kudeaketa sistema azaltzen da (2017/2018 kurtsotik aurrera 

bolondresekin) . Juntako karguen aurkezpena egin da. Momentuz beharrezkoak diren karguak 

(presidente, vicepresidenta, diruzain eta 4-8 bokal bitartean)  beteta ditugu, 4 bokal 

gaudelako, . Diruzainak aldiz aurten junta uzteko erabakia hartu du (amaitu ditu 2 urteak) eta 

Janire Aierdi (Areatza) sartzen da juntan bolondres. Lemoako eta dimako bolondresak izatea 

interesgarria litzateke. 
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2.-2018/2019 BALANTZEAK 

2.1.-Bazkideak 

 

-Bazkide egiteko erak: lehenago ingresoak ekainak 30 orduko egiten ziren, igeztik aurrera epea 

urriak 30rarte egin ahal izatea adostu zen. Ez da kuota bitan ordaintzerik ikusten (lan karga 

handia suposatuko lukeelako) baina erreztasunak ematearen aldekoak gara batenbatek 

horrela nahi izan ezkero. 

-Komunikazioetarako emaila erabiltzen saiatzen gara, nahiz eta hutsuneak daudela ikusten 

dugun (gaurko deialdia adibidez)... gurasoei oharrak zelan helarazi eskola kontseiluan 

jorratutako gai bat ere izan dela aipatzen da (ikasle batzuek ez dituzte papelak etxean 

entregatzen...).  gure komunikazioak emailez egingo ditugu, horregaitik oso garrantzitsua da 

gurasoen emaila elkarteko gmailera bidaltzea. 

 

2.2.-Ekintzak: 

-Eskola kontseiluaren funtzionamenduaren inguruko azalpenak ematen dira 2018/2019 

kurtsotik gurasoak ditugun 8 pazatataik 6 pertsonak joateko konpromezua hartzea lortu dogu. 

Eskola kontseiluan jorratu diren gaien inguruko laburpena egin dugularik   

.Egutegi proposamena (ihauterietako astearen aldaketa proposamena) 

126 124
205 184

286
341

235 287

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

no socios/as SOCIOS/As
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.Apurketen protokoloaren gaineko gurasoen eritzia (oraindik amaitu gabe dago protokoloa, 

kontseiluan gurasoen partetik ondokoa mkomentatu genuelarik: apurketen inguruko zigorrak 

ekintza osagarrien kalterako ez luketela izan beharko, gurasoei horrelako apurketak gertatzean 

komunikazioa zuzenagoa izan beharko litzatekeela...). 

.ikasbidaiaren eredua eta kurtso aldaketa (DBH4an egitearen proposamena) baina 

irakaslegoaren partetik ez du oneritzirik izan. 

- Inguruko udalekin: -Lemoan euskeraren normalkuntzarako hitzarmenean parte hartu dau 

elkarteak. 

-Elkarbizitza arazoak: asko egon dira, zuzendaritzagaz egindako batzar guztietan gai potoloa 

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

inguruko jaurdunaldi bi egin ziren ihez. 

-Patioaren berantolaketa: arratiako udal ezberdinekaz izandako batzarretan parte hartu dau 

guraso elkarteak 

-Kontuen balantzeak. Sarrerak eta irteerak aipatzen dira eta kontuak aho batez onartzen dira. 

-Ekainean eta irailean jantoki zerbitzua egoteko eskaera egin zen (inkesta etb..)) eta lortu dira. 

-Elkartera heltzen diren dirulaguntza deialdi etab... berri ematen zaie gurasoei (ikasketak 

atzerrian egiteko etab..)  
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KONTUEN BALANTZEA 

 

Sarrerak  Gastuak  

Bazkide kuotak 2018-2019 11.480 Kutxa 9433,58 

Eusko Jaularitza          1.543 Dirulaguntza irteerak 5.500 

Igorreko Udala 2.920 Ikasbidaia: 

(400+200+1153,50) 

1.753 

Lemoako Udala       453,74 Korrika 250 

Zeanuriko Udala 900 Devolucion Lemoako Udala 172,6 

Arantzazuko Udala 400 BIGE 442 

Bertsolaritza Kuotak 810 Fotokopiak / komisioak 87 

  Bertsolaritza 2018/19      

(496+372,50) 

868,50 

 18.506,74 €  18.506,74 € 

 

Kontuak aho batez onartzen dira. 

 3.-2019/2020 PROIEKTUAK: 

 -Institutuko proeiktu berrien gaineko informazioa emon da:  

– Bidelaguna (talde bakarrentzako dirulaguntza eman dabaina  beharrizanak 

ikusita bigarren talde bat urtengo da, institutuak hartuko duelarik bere gain. 

– Hezkidetza 

– Eleaniztazunerantz 

– STEAM  

– JAGOn: Aurten ez da jagon programarako dirulaguntzarik eman beraz bertan 

behera gelditu da 
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-mahai gainean institutuarekin jorratzeko ditugun gaiak: Jaialdietako planteamendua, 

ikasbidaiaren kudeaketa, apurketen protokoloaren garapena. 

-mankomunitateari eskari berezi bat egingo zaio, atzerritik datozen ikasleak ondo artatzeko 

baliabideak bermatuteko  

-Aurten badirudi behingoz lanaldi aholkuz proiektuanh parte hartuko dugula Arratia 

institutukoak. 

-Liburu “solidarioen” banku bat eratzeko ideia ere badago, kurtso amaieran emango dira 

proiektuan parte hartu nahi dutenentzako aukerak eta zehaztasunak. 

-Patioa berantoltzeko ideia mahai gainean dago, Arratiako alkate ezberdinekin izandako 

batzarretran gaia sarritan jorratu da. Aurten OSasun sailak dirulaguntza batzuk plazaratu ditu, 

patio osasuntsuagoak diseiñatzeko proiektua egiteko etab… Elkarteak eskaria egin du. Izan ere 

funtsezkoa ikusten dugu ikasleak eurak izatea euren beharrizanak zeintzuk diren eta euren 

kexka teb adierazi behar dituztenak eta hori oinarritzat hartuta egin beharko litzatekeeala 

patioaren berantolaketa. Hori dela eta Dinamika partehartzaileak sustatzen duen empresa 

batekin jarri dira arremanetan institutuan. Dinamika burutu ezkero gurasoen ikuspuntutik 

hainbat gai ere eztabaida horietara sartzea interesgarri ikusten dugu 8lokalak, drogen 

kontsumoa, sare sozialak.,..) 
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4.-AURREKONTUA 

Ahobatez onartzen da 

 SALDO 2019/09/30     16.006,44€  

    
SARRERAK / Ingresos 

  

Cuotas socios / ELKARTEKO KUOTAK - 2019-2020       10.000,00 €  

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza / Subvencion Gobierno Vasco            1500,00 €  

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

Lemoako Udalaren diru-laguntza / Subvencion Ayto. Lemoa              400,00 €  

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

Zeanuriko Udalaren diru-laguntza / Subvención Ayto. Zeanuri               900,00 € 

 

GUZTIRA         17.600,00 €  

    
    
    
GASTOAK / Gastos 

  

IKASLEEN IRTEERAK / Salidas de los alumnos           6.000,00 € 

BATXILERGO IKASBIDAIA / Viaje de estudios de bachiller          2.100,00 € 

INSTITUTUKO PROIEKTUEI DIRULAGUNTZA             800,00 € 

BIGE                450,00  

BANKU KOMISIOAK / Comisiones bancarias             130,00 € 

Varios 50,00€ 

LANALDI AHOLKUZ 800,00€ 

Proyecto PATIO (9600**) 7260€ 

 

GUZTIRA       17.600,00€ 
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**Pendiente de recibir ayuda de departamento de salud gobierno vasco 

Aurrekontuak aho batez onartzen dira. 

Irteeretako dirulaguntzak %40an mantentzea ere adostasunez erabakitzen da. Honek 

elkartearen aurrekontua ikusita, beste proiektu batzuetan dirua “inbertitzeko” aukera ematen 

digularik (patioa..) 

5.-GALDERAK. 

Garraio enpresarekin nahiko arazo egon direla dirudi (ikasleak kanpoan utzi ditu, ordua baino 

arinago alde egin...). Zuzendaritzatik horrelako insidentziak eureri zuenean komunikatzeko 

eskatu ziguten. Dena dela elkartetik, nolabaiteko “erregistro” bat izatea ere egoki ikusten 

dugu, beraz garraioarekin arazoak dituzten gurasoek,institutuan kexa egiteaz gain gure mailera 

ere mezua botatzea eskertuko genuke. 

 

HObekuntza proposamen modura, asanbladako deialdiak eta iragarkiak web gunean kjartzea 

aipatu da. 

Eta beste barik batzarra arratsaldeko 08.10tan bukatutzat ematen da. 


