


Kaixo bazkide,

 Datorren ekainaren 6an, osteguna, Laudio Ikastolako Guraso Kooperatibaren 
Urteko Batzar Orokorra ospatuko dugu. Beraz, Ikastolako bazkide guztiak gonbida-
tuta zaudete urteko batzar horretara.

 Ikastolak zerbait bagara, auzolana, herrigintza, komunitatea gara... Eta ko-
munitatea eraikitzeko bide horretan denon ekarpena ezinbestekoa dugu. Hortaz, 
gogoan izan bertan landuko ditugula zuen seme-alaben hezkuntzarako garrantzi-
tsuak diren gai nagusiak. Horretarako, bertan jorratuko ditugun gaiak biltzen di-
tuen txostena helarazten dizuegu, baita jorratuko dugun gai zerrenda ere.

  Bilerak duen garrantziaz ohartu eta bertaratuko zaretelakoan agurtzen zai-
tuztet.

  Adeitasunez

Ixone Urkijo
Ikastolako lehendakaria









PRESTAKUNTZA 24.761 17.000

FUNTZIONAMENDUA 162.286 189.435

MANTENTZE-LANAK 169.502 148.540

JANTOKIA 128.870 127.600

KOMUNIKAZIOA 18.875 13.500

GARRAIOA 72.650 71.902

FINANTZ GASTUAK 16.274 17.245

IKASTOLAKO BEKAK 29.307 29.391

BESTELAKO GASTUAK / EKE 88.310 87.266

URTEKO AMORTIZAZIOA 269.956 274.145

      GASTUAK GUZTIRA 4.765.115 4.604.093

LANSARIAK 3.784.323 3.628.070



EUSKO JAURLARITZA 3.085.933 2.924.147

LAUDIO UDALA 54.484 124.484

KUOTAK 1.258.083 1.272.840

BESTELAKO SARRERAK 118.652 95.425

KAPITAL DIRULAGUNTZAK 127.074 127.074

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK 54.715 41.891

           SARRERAK GUZTIRA 4.698.941 4.589.261

2019 EKITALDIAN SORTUKO DIREN ERREKURTSOAK (66.174)

2019 EKITALDIRAKO BANKU AMORTIZAZIOEN AURREIKUSPENA 80.437



  Gastuen atalean, orokorrean, 
aipatzekoa da aurreikusitako kopuruak abia-
puntu hartuta oso desbideraketa txikia eman 
dela. Dena den, atalez atal aipagarrienak di-
ren desbideraketak hauek dira:

 Ikastola osoko gastu guztien %79 per-
tsonal gastuei dagokio. Hauek dira ikastolako 
gastuen artean pisu gehien dutenak.

 Ordezkapenen partidak aurreikusitakoa 
baino kostu handiagoa suposatu du (+60.000 
euro).

 
 Askora enpresarekin egindako haus-
narketa eta azterketa aurrekontuan jaso gabe 
zegoen (+13.000 euro).

 
 Matrikula kanpainan indarra jarri 
da eta aurreikusi baino gehiago gastatu da 
(+3.200 euro).

 
 Aurreikusitakoa baino gutxiago gastatu 
da (-41.000 euro).

 
 Aurreikusitakoa baino gehiago gastatu 
da (+6.500 euro).

 
 Auditoretzan agindutako doikuntzak 
direla eta 8.400 euro gutxiago izan da gastu 
partidaren zenbatekoa.

 Atal batzuetako desbideraketa negati-
boak beste batzuetako positiboekin konpentsa-
tu izan dira 2018 ekitaldian.

 Aurkeztutako balantze eta emaitza kon-
tua Ikastolatik kanpoko ikuskaritza enpresa 
batek egindako auditoretzan jasota daude eta 
bazkide guztiek txosten osoa kontsulta dezake-
te Ikastolako idazkaritzan.

 Urtean zehar aurrekontuetan jasotako 
jarraibideak aplikatzen ditugu, eta egune-
rokoan gerta daitezkeen gorabeheren arabera 

egokitzapenak bideratzen ditugu.

 Hortaz, Ikastolaren egoera ekono-
mikoari buruzko hausnarketa 2018 ekitaldian 
jasotako gastu eta sarreren azterketatik abia-
tu behar dugu. Hauetan emandako desbide-
ratzeak baliatuko ditugu izandako gorabehe-
rak azaltzeko.



 Ikastolako sarrera guztien %29 kuotei 
dagokie eta %66 diru-laguntza publikoei.

 Igoera eman da aurreikusitako zenba-
tekoekin konparatuz, gehien bat Eusko Jaur-
laritzako hezkuntza itunetan igoera eman de-
lako.

 Aurrekontuarekiko diferentzia handie-
nak beste elkarte eta erakunde batzuekin elkar-
lanean egiten diren salmenta kanpainetako 
zenbatekoek (Errigora eta bestelako ekime-
nek) sortzen dute, hauek ez direlako aurreikus-
ten hasieratik. Edozein kasutan, sarrera hauek 
zenbateko berdineko gastua ere badute.

 Ikastolen elkarteko liberatuengatik ja-
sotzen den diru kopuruan ere igoera egon da, 
soldata igoerak egon direlako.

 Horrela, 2018 ekitaldiaren emaitza po-
sitiboa izan da, 41.216 euro. Kooperatiba garen 

neurrian, hezkuntza fondoaren zuzkidura egi-
teko derrigortasuna daukagu, honen zenbate-
koa 2.398 eurokoa izan delarik.

 Mailegu eta inbertsioei dagokienez 
2018an ondorengoak jaso dira:

MAILEGUEN AMORTIZAZIOAK 80.591,91
MAILEGUEN INTERESAK 16.697,71
INBERTSIOAK   50.709

 2019 urterako aurrekontuan ez da beste 
ekitaldiekiko aldaketa nabarmenik proposa-
tzen, gastu zein sarrera ataletan igoerak au-
rreikusten dira:

• 2018an onartutako lan hitzarmen berrian 
adostutako soldata igoera.

• 2018an Batxilergo 1. mailan egon zen ikas-
le kopuru handitzea, 2019an batxilergo 2. 
mailan egongo da; ondorioz, iazko lanpos-
tu jardunen egokitzea mantenduko da.

• Komunikazio arloan, bereziki matriku-
la kanpainan, egin beharreko lanetarako 
partida handiagoa aurreikusi da.

• Mantenu partidetan konponketak egiteko 
partida handitu da.

• Amortizazioetan, kontuen auditoretzan 
doikuntza batzuk agindu dituzte eta horrek 
zenbatekoa murriztu du.

• Kuotetan jaitsiera aurre ikusten da, 2018an 
baino 10-15 ikasle gutxiago izango ditugu-
lako.

• Eusko Jaurlaritzako hezkuntza itunetan 
igoera emango da, lan hitzarmen berriaren 
ondorioz.

• Ikastolen elkarteko liberatuen zenbatekoan 
ere igoera emango da, soldaten zenbate-
koen doikuntzagatik.

• Beste sarrerak eta GKE sarrerak partiden 
zenbatekoak 2018 zenbateko errealetara 
doitu dira


