
 

ASANBLADA (2019 Urtarrilak
Hasiera 16:45 – 8 guraso elkartu gara.

 

Gaiak: 

 

1. ESKOLA JANTOKIEN EREDU BERRIA + BERTON BERTOKOA

Berton Bertokoaren ikusputuan Hezkuntza sailaren azken erabakiaren aurrean 

(ikusi idatzia). Beste aldetik, Atxondoko eskolaren lehen beharra sukaldea 

izatea da, eta bero

udaletxearekin ere, eskaera luzatuko da 

Garrantzitsua urteko lehen hirulabetean borrokatzea.

Ekintzak: 

1. Eskaera udaletxean sartu

2. Herrian egoeraren salaketa egin Platerrak jarrita. 2 fasetan egingo da:

1. Plater zuriak jarri herrian (Urtarrilak 28

2. Mezuak landu (

3. Lakuan salaketa egin (Martxoa)

• Martxoak 5 (Jai eguna).

• Autobusa antolatu eta gurasoen baimenak lortu

• Kazerolada? Piratak?

• Bueltan herri

• Eskolaren eritzia jaso gai honen inguruan.

4. Jangela Batzordea 

Planteamendua eta konposizio proposamena luzatu eskolari:

• Jangela Arduraduna

• Jangelako

• Ikasle

• IGE

• G

5. Hamaiketako osasungarria

Proposatu eta komentatu da lehen hezkuntzatik Aurrera ere hamaiketako 

osasungarriari bultzada ematea. Denek jaki berdina edukiaz. 

 

2. KORRIKA 

Apirilak 13 larunbata

bihurtzea eguna. 

• Udalarekin hitzegin bakoitzak ze

• Tabernekin hitzegin pintxo aukera esk

 

Urtarrilak 22) 
8 guraso elkartu gara. 

ESKOLA JANTOKIEN EREDU BERRIA + BERTON BERTOKOA 

Bertokoaren ikusputuan Hezkuntza sailaren azken erabakiaren aurrean 

idatzia). Beste aldetik, Atxondoko eskolaren lehen beharra sukaldea 

izatea da, eta berori lortzeko hezkuntza sailarekin batzarra eskatu da eta 

udaletxearekin ere, eskaera luzatuko da egoera nola dagoen aztertzeko. 

Garrantzitsua urteko lehen hirulabetean borrokatzea. 

Eskaera udaletxean sartu hurrengo plenoan gaia nola doan jakiteko.

Herrian egoeraren salaketa egin Platerrak jarrita. 2 fasetan egingo da:

Plater zuriak jarri herrian (Urtarrilak 28-31) 

Mezuak landu (Otsaileko lehen astean)  

Lakuan salaketa egin (Martxoa) 

Martxoak 5 (Jai eguna). 

Autobusa antolatu eta gurasoen baimenak lortu (>4urte)

Kazerolada? Piratak? 

n herri bazkaria, salaketa herrian jarraitu 

Eskolaren eritzia jaso gai honen inguruan. 

Jangela Batzordea bultzatu 

Planteamendua eta konposizio proposamena luzatu eskolari:

Jangela Arduraduna 

Jangelako langileak 

Ikasleak (5. Eta 6. Maila) 

IGE 

Gurasoak 

Hamaiketako osasungarria 

Proposatu eta komentatu da lehen hezkuntzatik Aurrera ere hamaiketako 

osasungarriari bultzada ematea. Denek jaki berdina edukiaz.  

larunbata 18:00rak inguruan pasatzen da Atxondotik

Udalarekin hitzegin bakoitzak ze ardura hartuko dituen. 

Tabernekin hitzegin pintxo aukera eskeintzeko, koltxonetak, musika.
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Bertokoaren ikusputuan Hezkuntza sailaren azken erabakiaren aurrean 

idatzia). Beste aldetik, Atxondoko eskolaren lehen beharra sukaldea 

i lortzeko hezkuntza sailarekin batzarra eskatu da eta 

egoera nola dagoen aztertzeko. 

hurrengo plenoan gaia nola doan jakiteko. 

Herrian egoeraren salaketa egin Platerrak jarrita. 2 fasetan egingo da: 

(>4urte) 

Planteamendua eta konposizio proposamena luzatu eskolari: 

Proposatu eta komentatu da lehen hezkuntzatik Aurrera ere hamaiketako 

txondotik. Jai eguna 

 

eintzeko, koltxonetak, musika. 



 

3. ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK

Atxondo Harrera herria izango da eta errefuxiatu batzu hartuko ditu, hasierako 

laguntza emateko asmoz. 

Gonbidatuta danok datorren ostiralak 25ean 

irekira.  

IGE janari eta arropa bilketan laguntzeko prest.

 

Honen bestez amaitutzat ematen da asanblada.

 

NGI ETORRI ERREFUXIATUAK 

Atxondo Harrera herria izango da eta errefuxiatu batzu hartuko ditu, hasierako 

laguntza emateko asmoz. Lau hilabetez egongo dira. Herriko proiektua. 

Gonbidatuta danok datorren ostiralak 25ean 18.30etan egingo den batzar 

IGE janari eta arropa bilketan laguntzeko prest. 

tez amaitutzat ematen da asanblada. 

 

2/2 

Atxondo Harrera herria izango da eta errefuxiatu batzu hartuko ditu, hasierako 

hilabetez egongo dira. Herriko proiektua. 

.30etan egingo den batzar 


