BILTZAR NAGUSIA / ASSEMBLEE GENERALE
2019 ko ABENDUAK 8
goizeko 10ak

1. Bulego berriaren aurkezpena eta berritzea
-2 lehendakari : Peio POUYETS eta Bertrand FORESTIER
-PRESAZKOA : Béatrice LARRONDE ek urte bukaeran kontabilitate postua utziko du. (Ez
du haurrik ikastolan aurten eta halere luzatu du urte batez)
-Myriam MIMOUN PRAT ek bere laguntza proposatu du baina ez du kontabilitateko
ezagutzarik. Beraz ikastolak kontabilitatezko ezagutza/gaitasunak dituen norbait xekatzen
du
2. 2018 ko sarreraren aurkezpena
-Sarrera ona orokorrean. Ama eskolako txikitxikien sarrera urtarrila eta apirilan
-Miarritzeko Casinon ikuskizuna : Apirilak 5
-Eskola proiektua : Kooperazioa eta elkar babestea ikastolako ikasle guztien artean.
-Gurasoiei abisua : Intranetetik ikasleen fitxa bete. Baitezpadakoa da erakasleentzat
gurasoak abisatzeko arazo bat baldin bada
3. 2017/2018 Kontuen bilana
Aldaketarik ez
ETEKINA : 3273 euro.
DIRU LAGUNTZAK : iha berdinak.
JANTEGIA : Jantegiko kostuak jaitsi dira : bazkari eskaera guttiago,
xahutze guttiago.
GARBIKETA : dirua aurrezten da gurasoek egiten dituzten garbiketa txandei esker.

BOZKA: 3273 euroko etekina eskugain ezartzea (29 BOZKATZAILE)
-ez parte hartzen : 1
-XURI: 0
-ALDE : 27
-AURKA: 0
4.Lan txanden araudiko gehigarriaari buruzko bozka.
100 Euroko zigorra egiten ez den lan txanda bakoitzeko.
Herri Urratsek ez dio ikastolari zuzenki dirua ekartzen baina lan txandetan sartzea
garrantzitsua da.
100 euro lan txanda bakoitzeko lan txanda batzuek beste batzu baino gehiago ekartzen
badute ere.
4 derrigorrezko la txanda + HERRI URRATS.
B a i o n a k o p e s t e n l a n t x a n d a : b a i t e z p a d a k o a .
Familia guztiek parte hartu behar dute
komunikazioa gehiago landu. Aurten LOTUri esker guraso berriak hobe informatuak izan
dira
-Herri Urrats itzuli bat baidaezpadakoa
-Baionako pestetan lan txa baitaezpadakoa
Proposamena: Ikastolko barne araudi berria adierazi afitxatuz ikastolako sarreran ETA
intranetan gurao guztiek berria ukan dezaten.

LAN TXANDEN ARAUDI GEHIGARRIA : (29 Bozkatzaile).
-ez parte hartzen : 0
-ZURI : 0
-ALDE : 27
-AURKA : 2 —> 1 hor dena 1 podere

5. Abenduaren 15eko ikastolen kontseilurako bozkak
Olivier ERBIN jaunari errektorean eskatutako postuen lortzeko izan diren manifestaldi
guzien laburpena :
- lizeo berriaren irekitzea
- Baionako kolegioaren irekitzea
- Bokaleko ikastolaren irekitzea
Geroz eta ikasle gehiago, postu gehiagoren beharra. Errektoreak ez du aski postu bere
gain hartzen.
Beraz SEASKAK segida hartu behar du eta horrek fresa gehiago ondorioztatzen du. Diru
maila: korapilatsua. Postu arazoa errektoreak ez du bere gain hartzen.
- 14 postu SEASKAREN gain gelditu dira osoki
- 10 postu SEASKAK pagatuak.
- 4,5 postu ez dira SEASKAk bere gain hartu. EEP bere gain hartzea itxoiten da. Ezezkoa
balin bada 150 000 euro inguruko gastuak SEASKAren gain.
Proiektu pedagogikoen aldetik: badoa.
IKASTOLEN KONTSEILUA (IK)
IK BOZKA DIRUZAINTZA ERRESERVA ATXIKI (28 bozkatzaile)
- ez parte hartzen: 2
- zuri: 0
- alde: 26
- aurka: 0
IK KONTUEN ONESPENA 2017B 2018 (28 bozkatzaile)
- ez parte hartzen: 1
- zuri: 4 hor eta 2 podere
- alde: 21
- aurka: 0
IK-ren TXOSTEN MORALAREN BOZKA (29 bozkatzaile)
-

Ez parte hartzen :
ZURI : 1
ALDE : 28
AURKA : 0

6. batzordeetan izen ematea.
Batzordeetan jendea falta da :
Batzordeetan izen ematea baitezpadakoa da eta ezinbestekoa ikastolaren
funtzionamendu onarentzat.
Euskaraz bizi Michel AURNAGUE bakarrik da.
Egoitzak : Xabi ETCHEVERS bakarrik da, baina batzuk sartzekotan dira
IKASTOLEN KONTSEILUA : batzordeak 4 titular eta 4 ordezko behar ditu.
Gaur egun, 3 dira.
Proposaturiko ideiak :
Batzorde bakoitzaren egitekoa eta beharrak zehazteko gisan, informazio argi
bat eman,

-

Horretaz arduratzen den pertsona bat bulegoan.

« GERTAKARIAREN » BILDUMA
Herriko etxeak gutun bat igorri diogun unetik goiti arazoa kontutan hartu du : geroztik
dinamika baikor bat sentitzen dugu.
Segurtasun gehiagorentzako proposamen batzuk:
Bideofonoa duen ateka segur bat,
Zuhaitzen xedarratzea.
BN-aren bukaera : 12.30ak
LEHENDAKARIAK
Bertrand FORESTIER eta Peio POUYETS

