
BILTZAR NAGUSIA
2014ko urriaren 16a 

TXOSTEN MORALA

«     FORFAIT COMMUNAL     » :  Iazko  deitu  « forfait  communal »  delako  hura  isuri
digu Uztaritzeko Herriak 2. eta 3. zikloko haurrentzat. Oraino eskas dugu 1. zikloko
haurrena eta duela 3 urte zor digute berreskuratzea ere. 

LAN TALDEAK : Lan talde guzien ordezkari/arduradunen bilkura muntatu izan dugu
eta denen arteko loturaren atxikitzea ahalbidetu du. 

ONGILEAK :  Nekezi handienak ditugu ikastolaren aldeko ongileen biltzeko kanpaina
abian emaiteko. 

ESKOLA ERRITMOEN ERREFORMA :  Uztaritzeko Herriak proposatu  zigun eskola
erritmoen  erreformaren  obratzeari   doakione  antolaketa  eskeman  sartu  da  gure
ikastola, 
Hemendik aitzina kurtsoen ordutegia hauxe da:

 Astelehen, asteart, ostegun eta ostiraletan:9:00-12:00 eta 13:45-16:00
 Asteazkenetan 9:00-12:00

 
    Eskolaldi  inguruko  aktibitate  denborari  (TAP)  doakionez,  bi  aktibitate  klase

ezberdin bereizi behar dira   :
1. Errientsek proposatzen dituztenak: estudioa edo sostengua.
2. Herriak proposatzen dituen dohainikako aktibitateak : 

 Acti’thème   : 2. eta 3. ziklokoei zuzendu aktibitateak, izena eman ondoan,
denboraldi  batentzat  (bakantzetatik  bestetara),  saio  zenbatekilakoak.
Iharduera hoietan (arte plastikoak, kirol aktibitateak, antzerkia, musika,
…) izen emaiteak epe bakoitza hasi gabe egin behar dira. 

 Acti  ludique :  Aste  batentzat  proposatu  aktibitateak  dira,  hainbat
egunetan  edo  bakar  batean  nahiaren  araberan  parte  hartzeko
(aktibitatea  iraganen  den  astearen  aitzineko  ostegunean  izena  eman
behar da). 



ATE IREKITZEAK   : “Buraso  berriei”  eskaini  informazio  liburuxka  GARAPENAren
laguntzarik gabe burutu dugu aldaketa. 



BESTE GAIAK :

 Ikastolaren web-gunea   : Iaz sortu genuen eta Ikastoalren inguruko informazio
guziak  aurki  daitezke  horretan  (Lan  taldeek  antolatzen  dituzten  aktibitate
horien berri emaiten ahal dute).

 Orekaz     egitasmoa:  Seaskak  proposatu  formakuntzan  parte  hartu  dute
andereñoek  eta langileek.   Proiektu  hori   ez  da  oraino  gauzatu… segitzekoa
beraz. 

 SEPA   :  Ikastolako  banku  kondua   « SEPA »  arau  europar  berriaren  moldea
segitzen du orain (diru-hartzeak eta biraketak hunkiak dira nagusiki). 

ORIENTABIDE TXOSTENA

ONGILEAK : Kanpaina  hori  molde  modernagoan  berriz  bultzatzen  entseatuko  gira
(adibidez:  proiektuei  laguntza  interneten),  baita  ere  “timing”  onean  (beste  bidea:
zergen aitortza egiterakoan, ongileei zergetatik emaitza kentzeko parada eskainiz). 

FORFAIT COMMUNAL : Uztaritzeko Herriari beste behin helaraziko diogu galdea 1.
zikloko haurrena doakionez eta denbora berean azken hiru urteetakoa ere. 

LAN  TALDEAK   :  Ikasturte  hastapenean  bilkuraren  egitea  proposatuko  dugu
aktibitateen  egutegiak  eta  materialaren  erabilpena  bateratzeko.  Kakemonoak
(Zintzilik  emaiten  diren  Ikastolari  buruzko  informazio  banderolak)  eta  Ikastolako
siglarekilako banderolak lan taldeen eskura dira, antolatzen duten ekitaldi oroko.    

ESKOLA  ERRITMOEN  ERREFORMA :  Herriarekin,  abenduan,  eskolaldi  inguruko
denboran proposatu aktibitate  horien lehen baloratzea eginen dugu. Gertatu diren
pettoak agerian uzteko nahiz, horien hobetzeko xedearekin ideiak eta proposamenak
gure aldetik luzatuko ditugu. 

KOTIZAZIOAK :  Dagin  ikasturteko  (2015-2016)  hilabeteroko  kotizazioen
ttipitzearen  posibilitatea  aztertzera  goaz.  Aurtengo,  Ikastolak  eskola  ateraldien
fresak bere gain osoki har ditzan proposatu nahi dizuegu.  

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA   :  Ikastolako Administrazio Kontseiluan lan talde
bakoitzatik norbait sar dadin proposatzen dugu.  Garrantzitsua iruditzen zaigu ere 2
presunek Ak-aren barnean den lan baten ardura ukan dezaten, bata edo bestearen
ezintasunei buru egiteko,  baita ere buraso berriei gure Ikastolaren kudeaketan eta
funtzionamenduan lehen erakaspenak eskaintzeko helburuarekin. 


