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GURASO ELKARTEAK EZ DU BEREZ FUNTZIONATZEN

Guztiok gara bazkide. Baina Erakunde guztiak bezala zuzendaritzaz eta kudeaketaz
arduratzen diren pertsonak behar ditu. Eta horrexegatik Guraso Elkarteak antolatzen
dituen lanekin laguntzeko boluntario gehiago behar ditugu;
 Zuzendaritza-Batzordearen parte izanez Elkartea zuzentzeko eta kudeatzeko
Eskolaz kanpoko jarduerak antolatzeko (futbola, irristailuak, ping-pong, ....)
Joko txokoa (gure umetxoentzako uda baino lehen dibertsioko hamar egun)
Jai desberdinak (Olentzero, Inauteriak, San Prudencio, ikasturte-Amaierako jaia)
Xarbot aldizkaria (non gure umeen argazki eta lanak hainbeste gustatzen zaigun
ikustea)
Guraso-Eskola (non gero eta gehiago gure seme-alabeen heziketarako
erreferentzia eta euskarriak, bilatzen ditugun)
Web-orriaren argitalpena eta gaurkotzea.

Guraso Elkartearen funtzionamendu praktikoa (bileren kopuru eta ordutegiak,
zereginak,...) elkartea osatzen duten pertsonen arabera doa; guztion artean erabakitzen
dugu eta antolatzen gara. Gero eta gehiago izanez, gero eta lan gutxiago egokituko
zaigu bakoitzari. Lagundu dezakegu jarduera anitzetan, disponibilitate eta inplikazio
handiagoa dakarten batzuk badaude baina puntualagoak diren eta hainbeste arduraldi
eskatzen ez duten beste batzuk ere...

Zuzendaritza-Batzordearen gaurko kideak, komisio desberdinen kide batzuekin
batera, bere agintaldiak utziko dituzte. Kolaboratzaile berriak ez badira aurkezten, bai
Elkartea zein antolatzen dituen jarduera guztiak desagertuko dira datorren
ikasturterako.

BEHAR DUGU ekimenekiko jendea , ideia berriekin, erabiltzeko denbora pixka
batekin eta Guraso Elkartetik gure umeei eta gainerako gurasoei eskaini ditzakegun
jarduera guztiak antolatzeko eskaintzeko grinakin.

Gure seme-alabek guztion laguntza behar dute. ¡¡ANIMA ZAITEZ!! Datorren
abenduaren 13an ospatuko den Batzar Orokorra etortzera gonbidatzen ditugu.
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