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Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak gure fitxategietan sartuta daudela jakinarazten dizugu. Fitxategiak Datuak 

Babesteko Agentzian aitortu ditugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu. Fitxategien erantzulea ELEIZALDE IKASTOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako 

Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Arene Auzoa 6 4830 Bermeo, helbidera eskaera bat bidali behar duzu NAN edo nortasuna 

egiaztatzeko beste agiri batekin batera. 

 

 

 
      Bermeon, 2017ko azaroaren 13an 
 
Guraso agurgarriok:  
 
Ikastolako mantenu batzordea osatzen dugunok, gurasoen partaidetza bultzatu nahian eta 
eraikinaren mantenu beharrizan batzuei aurre egiteko, gonbidapen bat luzatzera gatorkizue:  

Eguna: Azaroaren 18a, larunbata. 

Ordua: Goizeko 9etan, ikastolan. 

Egitekoa: Eraikin nagusiko 3. Solairua eta Aitxitxe Enea margotzea. 

Eta jakina, lana amaituta, “hamabietakoa” jango dugu.  

 Gure asmoa zapatu goiza geure elkargoari eskaintzea da eta, egun horretan batzen 
garen guraso, irakasle, langile eta abarren artean, margoketa denon artean egitea. 

Lana ondo antolatzeko 15-20 laguneko taldea ikusten dugu komenigarri, jende larregi batuz 
gero lana antolatzea zailago egiten zaigu eta. 

 Egin beharreko lanak banatzeko eta materiala erosteko, ondo etorriko litzaiguke 
aurretiaz jakitea nortzuk etorriko zareten. Horretarako bete ezazue beheko txataltxo hau eta 
idazkaritzara ekar ezazue barikurako. Zapatuan lanerako arropa egokiekaz etorri. 

 Zapatuan elkar ikusiko dugulakoan, agurtzen zaituzte 
 

MANTENU BATZORDEAK 

 
Estimados padres:  

La  comisión de mantenimiento hemos organizado para este sábado 18 de noviembre, una mañana de 

trabajo en la Ikastola, con la idea de fomentar la participación de los padres y hacer frente a distintas 

labores de mantenimiento como pintura que padres/madres, profesores/as, trabajadores/as no docentes 

etc. pudiéramos llevar a cabo. Nos reuniremos a las 9 de la mañana. 

Os invitamos pues a que compartáis con nosotros esta mañana de dedicación a nuestra cooperativa y a 

que acudáis con ropa adecuada de trabajo.  

Para la organización de las tareas a realizar, pretendemos organizar un grupo de 15-20 personas, y así 

poder distribuir el trabajo. Para ello nos vendrá muy bien saber de antemano el número de participantes, 

para lo cual os pedimos que nos hagáis llegar vuestros datos antes del viernes.  

 

 

17/11/18an Mantenu lanetan parte hartzeko:  
 

Gurasoaren izen-abizenak:   

 

Telefono zenbakia: ___________________________ 

 

IZENPENA 
 


