
ARNO GURASO ELKARTEA

Guraso agurgarriok:

Idatzi honen bitartez ARNO-ko ordezkariok gure urteroko funtzionamendua eta ekintzen berri eman 
nahi genizueke pausoz pauso.

ZER DA “ARNO GURASO ELKARTEA”?
Mendaro  Ikastolako  haurren  gurasoen  elkartea  da,  eta  ikastola  honetako  ikasleen  guraso  guztiak 
gonbidatuta  daude bazkide  izatera.  Bazkide  den  orok,  urteroko kuotak ordainduz,  bere  abantailak 
izango ditu egiten diren ekintzen aurrean eta aldiz bazkide ez izatea erabakitzen duenak bere gain 
hartu beharko lituzke egiten diren ekintzetako eta eskola irteerako gastuak.

NORTZUK GARA:
Bi urtetik behin ospatzen diren hauteskuendeen ondorioz hautatuk izan garen 15 gurasok osatzen dugu 
ordezkaritza eta une honetan guraso hauek gara zerrenda hori osatzen dugunak

PILI SOUSA (Lehendakaria)  *                                                AINHOA URBIETA. 
LEANDRO ESNAOLA (Lehendakariordea)                            ONINTZA LOIOLA.
PATXI GALARRAGA (Idazkaria)                                           AITOR TXOPERENA.
ARRATE AGIRREZABAL (Diruzaina)                                   BEGOÑA ARROITAONANDIA.
NEKANE ETXANIZ   *                                                            LUIS  SALEGI.
SANTOS URAIN    *                                                                 MIREN LORE.
JOSE LUIS ZUBIAURRE   *                                                    ALBERTO MANZANOS. *
IBON KEREXETA*
* Ikur hau dutenak aurten bukatzen dute.
Gainontzekoak beste 2 urtez jarraituko dute.

Esan bezala kide batzuk aurten utzi egingo dute eta udazkenean ospatuko dira hauen ordez sartuko 
diren gurasoen hauteskundeak.

HELBURUAK:
• Gurasoak seme-alaben heziketarekin loturiko gaietan bideratzea eta laguntzea.
• Ikastetxearen heziketa jardueretan laguntzea.
• Ikastetxeko zerbitzuen hobekuntza sustatzea.
• Ikasleen gurasoek ikastetxearen kudeaketan parte hartzera bultzatzea.
• Gurasoentzako zein ikasleentzako hezkuntza jarduera osagarriak antolatu eta finantziatzea.

EKINTZAK ETA ZERBITZUAK:
Gure lehen  bilerak ikasturtearekin  batera  hasten dira,  urte  hasierako  ekintzei  hasiera  emateko eta 
banan banan urtean zehar egiten duguna adieraziko dugu jarraian.

*OOG edo Eskola Kontseiluan parte hartzea:
Mendaro Ikastolako OOG eskola elkartea osatzen dugun sektore ezberdinen Ordezkaritza eta parte 
hartzerako Organo Gorena da. Beraz, familiok gure ikastetxeari dagozkien gaien gain erabakitzeko 
daukagun gunea da. Horrela, Mendaro Ikastolako erabaki garrantzitsu guztiak OOGan eztabaidatu 
eta bozkatu behar dira (Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua, Urteko Plana, Antolaketa eta Jarduera 
Araudia,  Egutegia,  Jangela,  etab.).  Mendaro  Ikastolako  OOG  15  gurasok,  13  irakaslek  eta 
udaletxeko ordezkari  batek osatzen dute.  Ordezkari hauek lau urtetarako hautatzen dira,  eta bi 
urtean behin kideen erdia berriztatzen da. OOG ohiko bilkuratan (hiruhilabetean behin) edota ez-
ohiko bilkuratan elkartzen da, parte hartzea guztientzat derrigorrezkoa delarik. 



*Zaintza:
Zerbitzuen artean  Zaintza  aipatu behar lehenik eta behin. Zerbitzu hau , nahiz eta Arno Guraso 
Elkartearen barruan dagoen, bere eguneroko kudeaketa, zerbitzua erabiltzen duten gurasoek egiten 
dute. Gai hau eramaten duten gurasoak Iraide Loiola, Itziar Urteaga, eta Leire Alberdi dira.
*Eskola kirola:
Antolatu behar izaten den lehen ekintzetakoa eskola kirola izaten da eta hau martxan jartzeko 
lehenik eta behin egiten den eskualdeko bileran informazioa jasotzea izaten da. Ondoren taldeak 
sortu, entrenatzaileekin harremanetan jarri, asteroko entrenamenduak antolatu, Mendaron izaten 
diren partiduetan lagundu, astebukaerako partiduen ordutegiak eta autobusaren antolaketa egin eta 
gurasoak informatzea izaten da.
*Mendi itzuliak:
Urtean zehar  5-6 mendi ibilbide izaten ditugu. Beti ere garrantzia ematen diogu gure inguruan 
dauden mendiei eta ibilbideei. Ibilbide  batzuk aurreko urteetan egiten direnak izaten dira eta beste 
batzuk berriak. Itzuli hauek egitea komenigarria da ondoren dirulguntza eman diezaguten.
*Euskararen eguna:
Ikastolak abenduaren hasieran antolatzen duen euskararen eguna  dela  eta  Arnoko ordezkariok 
gaztainerreak banatzen ditugu frontoian egun horretan. Ekintza hau aurrera eraman ahal izateko 
Arnoz kanpo dagoen herriko jende baten laguntza ezinbestekoa izaten dugu urtero. 
*Santo Tomas:
Abenduaren bukaeran ikastolak olentzeroren etorrera antolatzen duenez, egun honetan txistorra 
banatzen dugu ikastolan. Ekintza hau eta aurrekoa antolatzeko egun batzuk lehenago elkartu eta 
dena lotuta uzten dugu.
*Errege kabalgata:
Urtarrilean  erregeen  etorrera  antolatzen  dugu  Mendaroko  udalaren  laguntzaz.  Egun  hau 
antolatzeko beharrezkoak izaten dira bilera  bat  baino gehiago, izan ere  gauza asko lotu behar 
izaten  dira.  Erregeak  nortzuk  izango  diren  hitzegin,  eurekin  komentatu,  zaldunekin  hitzegin, 
frontoia  prestatu eta  abar  luze bat… Ekintza  hau  antolatzeagatik  jasotzen  dugu  udalaren diru 
laguntza.
*Ihauteriak:
Ikastolak  ihauterietako  ostiralean  jaialdia  antolatzen  duenez  frontoian,  Arnoko  ordezkariok 
txokolatada  antolatzen  dugu  egun  hontarako.  Ondoren  ihauterietako  larunbatean  berriro  ere 
jaialdia izaten da frontoian baina hau Mendaroko udalak antolatzen duenez, egun hortan guk ere 
txokolatada antolatzen dugu desfilea eta jarraian haurrentzat oparitxoak banatzen ditugu. Bileretan 
zehazten ditugu hainbat gauza, zenbat txokolate erosi, nori esan egiteko, haurren opariak erosi, 
desfilea prestatu…… Mendaroko Udalak hontan parte hartzen dugulako ere diru laguntza ematen 
digu.
*Txandalak:
Urtero   txandalen  eskaera  eta  erosketaren  kudeaketa  egiten  dugu.  Hornitzaileekin  hitzegin, 
prezioak adostu  eta ondoren  gurasoei  banatzen zaizkie  eskaera orriak. Eskaera egin ondoren 
kurtso berriaren hasieran egiten dugu banaketa.
*Formazioa:
Ikasturte  bakoitzean  gurasoen  formaziorako  bizpahiru  saio  antolatzen  ditu  Arnok.  Hauek 
"Baikara" Gipuzkoako Ikasleen Gurasoen Federazioak prestatzen eta eskaintzen ditu. 
*Kurtso bukaerako Ikastolako bazkaria:
Dakizuenez  kurtsoa  bukatzean  ikastolako  eguna  izaten  da.  Egun  hau  antolatzeko  aurrez 
ikastolarekin egoten gara denoi ondo datorkigun data bat ipintzeko. Horrela ikastolako langileak 
kurtsoan  zehar  haurrek  egindako  eskulanen  erakusketa  antolatzen  dute  goiz  partean  eta  guk 
ikastolan  giroa  berotzen  hasteko  txorizo  pintxoak  eta  edariak  banatuz  hasten  gara.  Ondoren 
frontoian bazkaria aurrez apuntzatzen diren guztientzat. Bazkaria orain arte Arrasateko auzo-lagun 
enpresarekin  harremanetan  jarriz  ekartzen  digute,  udalarekin  harremanetan  jarriz  mahai  eta 
eserlekuak uzten dizkigute eta gure esku dago bazkaria serbitu eta arratsaldean frontoian izaten 
diren jolasak antolatzea.



*Kurtso bukaerako irteera 5.eta 6.mailakoentzat:
Arnok kurtso bukaeran astebukaera bateko irteera antolatzen du inguruko aterpetxerenbatera edo 
kanpin batera. Lehen 3,4,5 eta 6.mailakoentzat izaten baldin bazen ere, orain 5.eta 6.mailakoentzat 
antolatzen  da,  eta  kurtso  hauetan,  aterpetxeak  eskeintzen  dituen  plazak  baino  haur  gutxiago 
apuntatzen  bada  4.mailara  luzatzen  dugu  izen  ematea.  Erabaki  hau  arnoren  gastuak  murriztu 
nahian hartutakoa izan zen aurreko kurtsoan. Lekua erabaki ondoren eta bertakoekin baldintzak 
zehaztu ondoren izen emate orria eta baimen orria banatzen ditugu etxean sinatzeko,  eta haur 
kopuruaren arabera Arnoko ordezkariak joaten gara begirale gisa. 
*Santanetako haur danborrada:
Mendaroko  jaien  barruan  egiten  den  umeen  eguneko  haur  danborrada  antolatzea  ere  guri 
dagokigu. Udako oporrak hartu baino lehen bidaltzen dugu etxe bakoitzera noiz izango den eta 
entsaioak ze egunetan egingo diren abisua. Egun hori ospatzeko aurrez udalarekin harremanetan 
jartzen  gara  erropak  eta  behar  dugun  materialaren  eskaerak  egiteko.  Entsaioak  ikastolako 
gimnasioan izaten dira gutako ordezkari batzuk izaten gara arduradunak.

FINANTZIAZIOA:
Zaintza  zerbitzua  alde  batetara  utzita  (honen  kontabilitatea  Zaintzako  kontu  propioan  eramaten 
baitugu), pasa den ikasturtean 35.200 euroko aurrekontua izan genuen.

*Gastuak:
Goian aipaturiko ekintzez gain, ikasleek Ikastolarekin egiten dituzten irteera pedagogikoak ere 
(Ikastolako webgunean ikus ditzakezue, Ikasturteko Gidan) Arnoren kontutik ordaintzen ditugu, 
honoko gastu banaketarekin:
- Ikastolako irteerak: 14.800 euro (% 42).
- Arnoren ekintzak: 21.400 euro (% 58).
*Sarrerak:
Ikasleen kuotez gain,  hainbat erakundek (Udala,  Foru Aldundia,  Eusko Jaurlaritza)  eskaintzen 
dituzten  dirulaguntzak  kudeatzeaz  arduratzen  gara  Arnoko  ordezkariok.  Esan  beharra  dago 
dirulaguntza hauei esker kuotak nabarmen murriztea lortzen dugula, pasa den ikasturteko 33.500 
euroko sarreren banaketan ikus daitekeen bezala:
- Bazkide guztion kuotak: 19.500 euro (% 58).
- Partehartzaileen ordainketak (eskola kirola, urte amaierako bazkaria): 4.500 euro (% 14).
- Dirulaguntzak eta bestelako sarrerak (Santa Eskea…): 9.500 euro (% 28).

                                     …………………………

Adierazpen hauen helburua ARNO zer  den erakustea izan da eta  urtean zehar  izaten ditugun 
zereginak pausoz pauso zuenganatzea.  Dena  den urte  bukaera aldera  urteroko batzar  orokorra 
egiten dugu. Bertan gai hauek guztiak azaltzeaz gain diru sarrera eta gastuen informazioa banatzen 
dugu, eta guraso orori sortu zaizkion dudak eta galderak erantzuten saiatzen gara.

Ikusten  duzuenez  badago  zereginik  gure  seme-alaben  beharrak  asetzeko  eta  horregatik  zuen 
laguntza beti  da eskertzekoa urtero bezela.  Dena den iristear da Arnoren une garrantzitsu bat: 
HAUTESKUNDEAK eta hori dela eta zuen inplikazioa eta erantzunkizuna eskatzen dizuegu, gure 
haurtxoek hau eta gehiago merezi dutelako!!

                          ANIMA ZAITEZTE!!!!!


