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ANEXO I
FUNTZIONAMENDURAKO OINARRIZKO

ARAUAK

Diziplina, jarrera eta zigor-arauei dagokienez, ikastegia indarrean dauden

xedapen guztietara egokitzen da une oro; hala ere, zehaztutako helburuak

lortzea erraztuko duten barne-izaerako arau batzuk adierazi nahi ditugu. Kasu

guztietan, sortzen den arazo ororen aurrean, ikasleak edo bere ordezkariak

lehenengo irakasleari edo tutoreari kontsultatu eta, gero, konponbiderik

aurkitzen ez bada, etapako Koordinatzaileari edo Zuzendariari adieraziko dio

eta azken aukera moduan Artekaritza Batzordeari.

1. SARRERAK ETA IRTEERAK

1. Bi urteko gelako umeak patioko atetik sartuko dira  eta ate nagusitik

aterako dira. Haien aulkitxoak kanpoko eskailera azpian gordeko dituzte.

12:00etatik 12:45etara gurasoak ezin dira patioan geratu
2. Haur Hezkuntzako  umeak patioko atetik sartuko dira klasera;  LHko ikasle

guztiak  eta DBHkoak kanpoko eskaileretatik  igoko dira klasera; inoiz ez,

sarrera uneetan, ate nagusitik.

3. Ikastolako atea itxita dago txirrina jo arte; hori dela eta, ez gurasoak, ez

ikasleak ezin dira ikastolara sartu txirrina jo baino lehen; patioan geratu .

4. Gurasoak, ikastolara sartzean, ate guztiak ixteaz arduratuko dira.
5. HHko 1.zikloko gurasoek gelaraino lagundu beharko dute umea.

Korridorean arropa kendu, zintzilikatu, atea jo eta lasai agurtu.

(Egokitzapena behin bukatuta, ezin izango da gelan sartu).

6. Irteeretan HHko 1.zikloan gurasoek beti gelan hartuko dute haurra. Atea jo

eta hezitzaileak aterako du umea. Arropa kanpoan jantzi. Umeak, ordua

baino lehen atera behar badira ere, gurasoak gelaraino joango dira haien

bila.

7. Ikastola (eraikina) itxita dagoen bitartean, patioan dauden ikasleen ardura

gurasoena da. Ikastola erantzule egingo da bakarrik, klase-orduetan, hau

da:
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 DBH

o Astelehen, astearte eta ostegunetan: 9:00-13:15 eta 15:00-17:00

o Asteazken eta ostegunetan: 8:15-14:15

 LH

o 9:15-13:15 eta 15:00-17:00

o Ostiraletan: 9:15-13:15

 HH

o 9:15-12:45 (zaintzan geratzen badira13:15) eta 15:00-17:00

o Ostiraletan: 9:15-13:15

8. HHn, zaintzan geratu behar diren umeen gurasoek aldez aurretik

irakasleari esan beharko diote.

9. HH eta LH 1. zikloko ume baten bila ez ohiko pertsonaren bat etortzen

bada, irakasleak aldez aurretik jakin beharko du, eta pertsona horrek bere

burua identifikatu beharko du.

10.HHko umeen bila pertsona helduak etorri beharko dira.

11.Gurasoak ez dira klasera sartuko klase uneetan.

12.Seme-alabak ordua baino lehen atera behar badira:

 HHn eta LHn: gurasoek sinatutako ziurtagiri bat ekarriko dute tutoreari

emateko eta haiek etorriko dira haien bila; LHn, gurasoak sarreran

geratuko dira itxaroten eta tutoreak bidaliko ditu. HHn, idazkaria joango

da  umeen bila.

 DBHn posible da ikasleak bakarrik ikastolatik ateratzea gurasoek

sinatutako ziurtagiri bat  irakasleari  aurkeztu badiote.

13. Ikasle bat gaixorik jartzen bada ikastolan dagoen bitartean, gurasoei

deituko diegu eta bere bila etorri beharko dira. HH eta LHn ez dira inoiz
bakarrik aterako, eta DBHn beharrezkoa izango da froga bat izatea

(gurasoek bidalitako e-mail bat, edo mezu bat telefonoz,….) haien bila

etorri gabe irten ahal izateko.

2. KORRIDOREAK ETA ESKAILERAK

1. Poliki eta lasai ibili behar da, bultzaka eta lasterka joan gabe.

2. Helduei eta beharra duen edozeini pasatzen utzi behar zaie.
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3. Eskaileretan beti eskuinetik ibili behar da.

4. Ezin da klasetik pasillora atera, baimenik gabe

5. Pasilloetan erabat debekatuta dago korrika egitea eta oihukatzea. Klase

orduetan ezin da pasilloan egon.

6. Gela batetik bestera joan behar badute ez dute pasilloan zaratarik egingo.

7. LH eta DBHkoek batera erabili behar badituzte eskailerak, lehentasuna

izango dute LHkoek; haiek igo edo jaitsiko dira lehen eta gero DBHkoak.

8. Ikasleak ezin dira korridoreetan  egon klase orduetan. Portaera txarragatik

irakasleak ikasle bat kanporatu behar badu, beste irakasle batekin hitz egin

beharko du eta bere gelara eramango du.

3. KOMUNAK

1. Komunak ez dira topaguneak, ezta “egongelak” ere; bukatu bezain pronto

atera.

2. Derrigorrezkoa da eginbeharrak egin ondoren urari ematea.

3. Denon onerako, komunak garbi mantentzen saiatu behar dugu eta

erabiltzeko moduan utziko dira.

4. Guztiz debekatuta dago papera alferrik galtzea edo berarekin jolastea, eta

ura lurrera botatzea.

5. Urarekin ezin da jolastu eta iturriak ondo itxi behar dira.

4. JOLASTOKIA

1. Patioak erabili eta gero dena zegoen moduan utzi beharko da.

2. Patioan eta eskola-esparru osoan, debekatuta dago erretzea eta pipak

jatea.

3. Ezin da paperak, botilak, poltsak, edo beste hondakinen bat lurrera bota;

erabili birziklatzeko ontziak.

4. Ezin da patioan bizikletaz sartu; txakurrak ere debekatuta daude.

5. Patineteak, patinak, trizikloak, motorrak eta abar erabiltzeko momentuan

zuzentasunez jokatu beharko da eta haien erabilera gurasoen ardura izango

da. Ezin dira ibilgailu horiek geletara sartu.
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6. Arratsaldeko 18:15ean patioko atea itxiko da, garbitzaileek bere lana ondo

egin dezaten.

5. JOLAS-ORDUAK

1. Jolas-ordua, atsedenaldia da, jolasteko eta elkar bizitzeko denbora, eta

bitartean jolastu egingo gara besteen jolasak errespetatuz.

2. Jolas-orduan sor litekeen edozein arazo bertan zaintzan dagoen irakasleari

jakinarazi beharko zaio.

3. Jolas-orduan zehar ezin da geletara igo.

4. Kanpoko komunak  eta kanpoko iturriak erabiliko dituzte.

5. Eguraldi kaxkarra dagoenean irakasleek erabakiko dute  jolas-orduan

patiora jaistea ala ez.

6. Beste ikaskideak arriskuan  jartzen dituzten jolas bortitzak ez dituzte

praktikatuko.

 HH

• Haur Hezkuntzako haurrek patio txikia eta kolunpioak dauden gunea

erabiliko dituzte.

• HHko 1. zikloko umeak patio txikian daudenean, ez dira egongo ume

gehiagorik.

 LH

• Txirrina entzutean geletara igoko dira.

• Igotzean ez dira komunera joango ezta ura edatera ere.

• Materiala (baloia,soka…) etxetik ekartzen badute, konpartitu behar

dute.

• Ezin dira liburuak, koadernoak, txirula… jaitsi.

• Euria egiten duenean ez dute baloirik klasetik jaitsi behar.

 DBH
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• Atsedenaldira ateratzean goiko komunetara joatea posible da, patiotik

igotzean ezin da komunetara sartu, horretarako patioko komunak

erabili behar dira.

• Ikasleak patioko ordua bukatzear dagoela konturatzeko bi aldiz joko

da txirrina (lehenengoa bukatu  baino 5 minutu  lehenago, eta

bigarrena orduan bertan).

• Jolas-ordua bukatu eta gero patioa garbi geratu behar da; nor   bere

bilgarriak zaborrera botatzeaz arduratuko da eta erabilitako baloiak

bere lekuan uzteaz.

• Derrigorrezkoa da jolas-orduan patiora jaistea, honek irauten duen

bitartean klaseetara ezin da igo baimenik gabe. Salbuespen hauek

kontuan hartuta:

 Irakasleren batekin hizketan aritzea

 Tutorearen baimena izatea

6. GELAK

6.1 IKASGELAK

1. Ikasleak ezin dira inoiz gelan bakarrik geratu.

2. Klase aldaketetan ikasleak ezin dira korridorera atera.

3. Gela barruan ezin  da ezer jan ezta edan ere, pipak, txikleak eta beste

gozokirik ere ez.

4. Irakaslea heltzen ez den bitartean gelako atea irekita egon behar da.

5. Irakaslea heltzen ez bada, klaseko ordezkaria idazkaritzara jaitsiko da

galdetzera.

6. Klaseko orduetan edota aldaketetan ikasle batek komunera joateko

baimena eskatzen badu eskatu dion irakaslearen ardura izango da klasera

bueltatu arte, eta irakasle horrek ardura hori ezin badu hartu ez da joango.

7. Ikasleak klasean ez daudenean, jolas-orduetan eta eguerdian, gela guztiak

giltzaz itxita egon behar dira. Irakaslea ixteaz arduratuko da.

8. Gelako materiala egoki zaindu behar da: mahaiak, aulkiak, hormak, arbela,

ateak, apalak, berogailuak, leihoak, pertsianak,…..

9. Gelatik irteterakoan, argia itzali behar da.
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10.Mahai eta aulkietan ezin da ezer idatzi; mugitu behar badira, arrastaka

eraman gabe izan bedi.

11.Klasetik alde egitean, gauza guztiak jasota utzi behar dira.

12. Ikasleen motxilak leku egokietan egon behar dira. Edo hormaren kontra edo

aulkien atzean ez molestatzeko, inoiz ez pasilloen erdian. Posible bada

mahaian zintzilikatuko dira.

13. Ikasle bat oporretara joaten bada egun lektiboetan ez zaio lan berezirik

prestatuko; bueltan adieraziko zaio zer  landu den. Gaixorik baldin badago,

eguna bukatzean, klasean landutakoa eta bidalitako etxerako lanak jasotzea

posible izango da.

14.Beste ikaskideen ondasunak errespetatuko dira.

15. Puntual joango dira klase guztietara.

16.Ez da ikasgelaren martxa oztopatuko.

17.Beste ikaskideenganako  edozein diskriminazio-ekintza ekidingo dira.

18.Beste ikaskideen sinesmen eta iritziak errespetatuko dira, eta indarkeria-

ekintzak eta besteenganako irainak ekidingo dituzte.

19.Klaseak amaitzean, ikasleak aulkiak ordenatuta uzten eta ikasgela paperik

eta beste objekturik gabe garbi uzten saiatuko dira.

20. Ikasle bat oldarkor edo bere onetik aterata baldin badago gurasoei edo

arduradunei abisatuko zaie, momentu horretan bertan ikastolara bere bila

etortzeko. Beranduago dagokion neurri zuzentzailea ezarriko zaio.

21. Ikasketa eta lanak egiteari dagokionez, hau egin beharko dute ikasleek:

• Ikasgelan egiteko lanetarako behar duten materiala ekartzea

• Irakasleen azalpen eta jarraibideei arreta eskaintzea

• Lanak ordenatuta eta garbi egitea

• Etxean egitea eskatzen zaizkien lanak eta ikerketak

• Eskatutako lanak adierazitako datan ematea

• Klase bakoitzean landutako edukiak ikastea eta errepasatzea

6.2 LABORATEGIA

Laborategia jarrera arduratsua eskatzen duen lantokia da. Jarduera guztiak

eraginkorrak izateko eta segurtasunez  burutzeko arau hauek bete behar dira:
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1. Ikasle edo lan-talde  bakoitzak jarduera egiteko behar duen materiala jasoko

du eta bera izango da material horren erantzule. Praktika bukatu ondoren

dena garbi eta ordenatuta geratu behar da (Irakasleak adieraziko du

materialak nola eta non gorde).

2. Normalean laborategiko ekintzak taldeka burutzen dira. Ikasle bakoitzak

bere taldean egingo du lana. Ezin da talde batetik bestera ibili.

3. Ezin da  erabili  jarduera egiteko beharrezkoak ez diren beste material edo

produktu batzuk, arriskutsua izan daiteke eta.

4. Zerbait egiten hasi baino lehen,  lan- fitxa ondo irakurri  behar da eta

zalantzak badaude, ezer egin aurretik galdetu  behar zaio irakasleari. Lan–

fitxan agertzen diren argibideak zorrotz jarraitu behar dira.

5. Irakasleak  horrela esaten ez badu, ezin da  inoiz produktu kimiko bakar bat

ere dastatu.

6. Istripu bat gertatuz gero, txikia bada ere, berehala jakinarazi behar zaio

irakasleari.

7. Ezin da inoiz ukitu  bero dagoen materialik eskuekin, horretarako tresna

egokiak  (pintzak, zapiak…) erabili behar dira.

8. Produktu kimiko bat erabili baino lehen, erabili behar dena dela ondo

ziurtatu behar da.

9. Ikasle batek ezin du  inoiz metxeroa piztu, irakaslearen laguntza eskatu

behar du.

10.Jarduera egin eta gero soberan dauden  produktu kimikoak irakasleari

bueltatu behar zaizkio  eta ezin dira  inoiz nahastu.

11.Ezin dira  inoiz entxufeak maneiatu eskuak bustita badaude.

12.Zabor solidoak birziklatzeko edukiontzietara bota behar dira, zalantzak

badaude irakasleari galdetu behar zaio.

13.Esperientziak amaitu ondoren, eskuak xaboiarekin garbitu behar dira

14.Laborategian ezin da jan , edan, jolastu ezta korrika egin ere

15.Substantziak ezin dira ez  usaindu ezta ukitu ere zuzenean.Usaindu beharrik

baldin bada, lurrina eskuaz hurbildu behar da  eta substantzia dagoen

botilatik urruti samar usaina hartu.Batetik bestera eraman behar badira

horretarako espatulaz, pintzaz  edo koilaraz baliatu behar da.

16. Ilea batuta edo bilduta eraman behar da, ez eraman eskumuturrekorik ,

zintzilikariorik edo mauka zabalik.
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17.Mingarriak diren produktuak (azidoak edo baseak)  erabili behar badira

segurtasun betaurrekoak erabili.

6.3 INFORMATIKA GELA

1. Ikasle talde bakoitzak beti irakasle batekin egon behar da.

2. Ezin daiteke ezer jan.

3. Ordenagailuaren periferiko guztiak (sagua, teklatua, pantaila) bere lekuan

egon behar dira saioa amaitzean.

4. Ordenagailuak ondo itzali behar dira saioa amaitzean.

5. Ordenagailuaren konfigurazioren bat aldatu nahi bada, irakasleari baimena

eskatu behar zaio.

6. Gela hartzeko, atean jarrita dagoen orrian apuntatu behar da: irakaslea,

ordua eta taldea zehaztuz.

7. Ikasle bakoitza leku berean jarri behar da (talde lana egiten dutenean lekuz

alda daitezke), horrela ordenagailu bakoitza nork erabiltzen duen jakiteko.

6.4 TEKNOLOGIA TAILERRA

1. Ikasle talde bakoitzak, beti irakasle batekin egon behar da.

2. Ezin da ezer jan.

3. Ezin daiteke arineketan edo jolasean ibili, istripu arriskua baitago.

4. Erreminta erabiltzerako orduan ezin da txantxarik egin, ezta jolastu ere.

5. Talde bakoitzak bere mahaian edo mahai komunean lan egin behar du.

6. Saioa amaitu baino lehen, dena txukun eta ordenatuta utzi behar da (erratza

pasatu, erremintak beraien tokian utzi,…).

7. Materiala edo erremintak zorrotzak badira,  eskularruak erabili.

8. Erabili segurtasuneko betaurrekoak, makinak txirlorak ateratzen baditu.

9. Kalteren bat edo irregulartasun bat balego, irakasleari jakinarazi berehala.

10.Makina erremintak erabiltzeko, irakaslearen baimena behar da.

11.Erremintak nola funtzionatzen duen, nola erabili behar den eta erabiltzean

zer neurri hartu behar diren jakin ezean, ez da erabili behar.

12.Piezak ez dira eskuekin heldu behar mekanizatzen ari diren bitartean.
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13.Erremintekin lan egitean, komeni da ilea biltzea, eta zintzilikarioak, kateak

edo istripuren bat eragin dezakeen gauza oro, kentzea.

6.5 LIBURUTEGIA

1. Ikasleak beti lagunduta egongo dira liburutegian; arduradunaren ordutegia

bada, berarekin, bestela irakasle batekin.

2. Posible da liburutegira irakurtzera joatea.

3. Liburutegian ez da zaratarik egiten, ezta eragozten ere; aulkiak arrastaka

eraman gabe mugituko dira. Bakarrik “isiltasuna” entzun behar da.

4. Posible da liburutegian etxera eramateko liburuak maileguz ematea.

Liburutegiaren arduraduna  mailegua erregistratuko du.

5. Liburu bakoitzaren maileguak 15 egun iraungo du.

6. Epean irakurtzen ez bada liburua, liburutegiaren arduradunari esan ondoren,

posible izango da beste 15 egun gehiago mailegua luzatzea.

7. Liburuak zaindu behar dira. Ez dira tolesten, ezta margotu orrietan, ezta

idatzi ere ez. Guztionak dira.

8. Liburu bat apurtzen edo galtzen bada ardura maileguan hartu duenarena

izango da eta berri bat ekarri beharko du.

9. Hiztegiak, entziklopediak eta kontsultarako beste materialak, liburutegian

besterik ezin dira erabili.

10.Liburutegian dena antolatuta dago eta liburu bakoitzaren lekua eta ordena

errespetatu behar da. Ezin dira liburuak leku batetik bestera mugitu.

11. Itzultzen diren liburuak liburutegiaren arduradunari eman behar zaizkio.

Berak kokatuko ditu dagokien tokian.

12.Gabonak eta Aste Santuko oporrak irauten diren bitartean liburu bat

itzultzea tokatzen bada klasera bueltatu ondoren lehenengo astean itzuliko

dira.

13.Udako oporrak baino lehen liburu guztiak itzuli behar dira kontrolatu ahal

izateko.

6.6 PSIKOMOTRIZITATE GELA
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1. Psikomotrizitate gelan oinutsik ibili behar da.

2. Saioa bukatzean gela hurrengo saiorako prest utziko da.

3. Egutegiko ordutegia errespetatuko da.

4. Umeak ezin dira inoiz bakarrik egon.

5. Ez da inoiz jolastoki bezala erabiliko. Psikomotrizitate saioak egiteko

erabiltzen da.

6. LHko umeek erabiltzen dutenean, beti Heziketa Fisikoko irakaslearekin

egongo dira.

6.7 MUSIKA  GELA

1. Gelako berariazkoa den materialarekiko errespetua izan ( perkusio musika-

tresnak, pianoa…)

2. Ikaskideekiko errespetua izan, batez ere, musika interpretazioetan.

3. Isiltasun eta errespetu portaera  mantendu irakaslearen azalpenei, baita

berak proposatuko entzunaldiei ere.

4. Musika ekintzak egiteko beharrezkoa den materiala gelara eraman.

5. Bakarrik erabiliko da materiala irakasleak agintzen duenean eta beti bere

ikuskapenean.

6. Materiala zaindu eta ondo erabili.

7. Klasearen bukaeran dena ordenatuta geratuko da.

8. Gelan ezin da jan, ezta txiklea murtxikatu ere.

6.8 BIDEO GELA – BALIO ANITZEKO GELA

1. Kurtso hasieran ordutegi taula jarriko da eta hori errespetatu beharko da.

2. Ohizkanpoko ekintzak daudenean, aldez aurretik abisatu beharko da.

3. Gela erabili ondoren, gauzak zeuden moduan utzi beharko dira.

7. TEKNOLOGIA  BERRIEN   ERABILERA

1. Ikastolako kide  guztien   irudia babesteko,   ez  da   onartzen   inolako

grabaketarik ezta argazkirik egiterik irakaslearen baimen berezia izan gabe.
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2. Ikastola barruan, jolastokian ere, ez  dago sakelako telefonorik erabiltzerik,

baimenik gabe. Ikasle batek erabiltzen badu, kenduko zaio eta gurasoak

edo arduradunak etorri beharko dute bere bila. Falta larri bati dagokion

partea eramango du etxera

3. Ikasle baten sakelako telefonoak jotzen badu (erabili gabe), kenduko zaio

eta gurasoak edo arduradunak etorri beharko dute haren bila.

4. Itzalita  edo  gordeta  eduki  behar  dira  musika  entzuteko   norberaren

gailuak (MP3, MP4, MP5, telefonoak eta abar)  irakasleak haien erabilera

berariaz baimendutakoan izan ezik.

5. Ez da  onartzen  ikasleek beste gailu elektronikorik (kontsola edo  antzeko:

PSP, DS,…) ekartzerik ikastolara, irakasleak berariaz onartu ez badie.

6. Ikastolako kide  guztien   irudia babesteko, ez da onartzen sare sozialetara

argazkiak eta bideoak igotzerik, inplikatuen baimena izan gabe.

7. DBHn: Irteeretan eta  barnetegietan sakelako telefonorik eta beste gailu

elektronikorik, hezkuntza jarduerek irauten duten bitartean, ezin izango dira

erabili; beste momentuetan irakaslearen baimena beharko da.

L.Hko ikasleek ezin dute inolako gailu elektronikorik eraman.

Argazki makinaren erabilera baimenduta dago beti irakasle arduradunaren

baldintzak jarraituz. Haien galtzea edo hondatzea ikaslearen ardura da beti.

8. HEZIKETA FISIKOA

1. Janzkera: Ikasleek txandala eta zapatilak ekarri behar dituzte. Irakasleak

faltak apuntatuko ditu eta kontuan izango ditu notarako.

2. Materiala: Materiala zaindu behar da. Zerbait apurtuz gero irakasleak

erabakiko du ondorioa. (Nahita izan bada, material berdina edo antzeko

ezaugarriak dituen beste bat erosi beharko du)

3. Higienea: Ikasgai honetan oso garrantzitsua da higienea eta osasuna

lantzea, horregatik LH 4. mailatik aurrera ikasleek garbitzeko materiala eta

aldatzeko kamiseta ekarri behar dute klasearen azkenengo 5 minutuetan.

Irakasleak faltak apuntatuko ditu eta kontuan izango ditu notarako.

4. Espazioak: Ikastolako instalazioak kontuan izanda, ikasgai honetan espazio

desberdinak erabiltzen dira:

 Patioa: Kanpoko eskailerak erabiltzen dira jaitsi eta igotzeko.
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 Herriko Kiroldegia: Patioko atetik atera eta talde osoa

irakaslearekin batera oinez joango da.

 Balio-anitzeko gela: Gela hau erabiltzen denean kontuan izango da

ondoan eta azpian gelak daudela eta ahalik eta zarata gutxien egin

behar dela ez molestatzeko.

5. Ikasleren bat ezin duenean ariketa fisikorik egin, gurasoek sinatutako oharra

ekarriko du. Ezintasuna luzatzen bada medikuaren agiria ekarri beharko  du.

9. JANTOKIA

1. Jangelara banaka, poliki eta ordenan sartu behar da.

2. Bakoitzak, monitoreak esandako lekuan eseriko da.

3. Bazkaltzean isiltasun osoa eskatzen ez bada ere, garrasirik ez egiten

ahalegindu behar da.

4. Ikasleak ez dira altxatuko, behar dutena eskatu beharko dute.

5. Inolaz ere ezin da janaria jantokira sartu edo hemendik atera.

6. Erabat debekatuta dago batak besteari ezer botatzea.

7. Lurrera ez da ezer bota behar.

8. Monitoreek edo sukaldariak esaten dutena errespetatu behar da.

9. Jantokiko orduetan inor ezin da ikastolatik atera, gurasoek sinatutako

baimena monitoreari ematen ez badiote ezik.

10. Jantokiko orduan ezin da kanpotik ekarritako ezer jan (gominolak,

zukuak...).

11. Urte bateko gelako umeek janari berriekin hasteko orduan, etxean probatu

beharko dituzte (alergiengatik, intolerantziengatik,…)

12. Jantokiari buruzko informazio gehiago jakin nahi bada berariazko arautegira

jo. (Barne Araudiko 76.artikulua,  III sekzioa, II ERANSKINA edo Ikastolako

web orrialdea)

10. IRTEERAK   ETA   BARNETEGIAK

1. Ikastolako irakasleek eta tokian tokiko monitoreen aginduak bete beharko

dira.

2. Irakasleen baimenik gabe, ezin da inor taldetik aldendu.
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3. Ikasleek zorrotz  bete  beharko  dituzte unean uneko arduradunek

ezarritako ordutegiak: irteera-sarrera, orduak, otorduak, gaueko

ordutegia..…, eta begirunea eta  errespetua agertuko  diete beren  kideei,

irakasleei eta monitoreei.

4. Erabiltzen den lekua zegoen bezala utziko da, txukun eta garbi.

5. Zerbait hondatu edo hausten duenak konpondu zein haren balioa ordaindu

beharko du.

6. Ikasleek  osasun  onarekin  bat  datozen  jarrerak  eta jokabideak eduki

behar dituzte; hori dela eta bai alkohola, bai tabakoa eta beste substantzia

batzuk debekatuta daude.

7. Autobusean eserita eta segurtasun-uhala jarrita joan behar da ibilbide

osoan, aulkietako besoetan eserita egon gabe.

8. Gauean ezin da zaratarik egin.

9. Natura zaindu eta errespetatu behar da.

10. Leku arriskutsuetan ez da inor ibiliko.

11. Ikastolako irteera-egunak eskola egunak direnez, ikasle guztiek joan behar

dute.

1. Ikastolako hormetan eta altzarietan pintatzea bizikidetza-arauen kontrako

jarreratzat hartuko da.

2. Hezkuntza komunitateko kide guztiok ( Gurasoak, langileak, ikasleak) une

oro erabili behar dituzte ikastolan, bai ikasgeletan bai esparru guztian,

dauden paperontziak eta birziklatzeko ontzi ezberdinak

1. Haur guztien osasunaren alde egiteko helburuarekin hurrengo neurriak
jarraituko dira:

 Haurrak botika bati, elikagai bati edo substantzia bati alergia

edukiz gero, familiak haurraren irakasle edo hezitzaileari idatziz

11. IKASTOLAKO GARBITASUNA

12. HIGIENEA ETA OSASUNA
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jakinarazi beharko dio. Honekin batera medikuaren ziurtagiria

eranstea gomendatzen da.

 Izurrite garaian (adibidez zorriak) familiek arreta berezia jarri

beharko dute higieneari dagokionean, eta Osakidetzak

gomendatutako neurriak jarraituko dira.

 Gutxieneko higiene-baldintzak betetzea eskatuko da, bai gorputzari

dagokionez, bai jantziei dagokionez.

2. Haur batek gaixotasun sintomak aurkezten dituenean irakasleak edo

hezitzaileak haurraren familiari bere egoeraren inguruko informazioa

eskatuko dio

3. Infekzio fokua izan ez dadin, ikasleak ez dira ikastolara etorri behar ondoko

sintomak agertuz gero

 Sukarra dutenean. Egon behar dira 24 ordu sukarrik izan gabe

ikastolara bueltatu baino lehen.

 Eritasun edo gaixotasun kutsakorrak (konjuntibitisa, elgorria edo

beste batzuk.

 Beherakoa edo gastroenteritisa.

 Azal-erupzioak, baldin eta pediatrak ez badu ziurtatzen.

 Gorako etengabea

 Eztul iraunkorra edo muki jariaketa zornatsua

4. Edozein kasutan ere, haurra ikastolara bueltatzean irakasleak beharrezkoa

ikusten badu, medikuak sinatutako “haurraren osasun egoera ona”

jakinarazten duen agiria entregatzeko beharra, eskatuko dio familiari.

5. HHko 1. zikloan, umea ikastolan gaixotzen bada, gurasoei deituko zaie.

Larria bada eta ezin bada familiarekin harremanetan jarri, protokoloa

jarraituko da.

6. Medikazioari dagokionez:

 Irakasleek ez diete inolaz ere ikasleei botikarik emango.

 Ikasle batek arazo sanitario iraunkorra baditu, protokoloa

jarraituko da.


