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HERRI AMETSA IKASTOLAKO ELKARBIZITZAREN DEFINIZIOA
( 20011/2012 Ikasturtean onartutako Elkarbizitza Proiektua)
“Hezkuntza elkarteak ( langile, guraso eta ikasle) Hezkuntza
Proiektuan definitutako balioen arabera, elkarbizitzari buruzko
hausnarketa eta jarraipena egingo du, elkarbizitza hobetzeko
asmoz, gatazkak konponduz nahiz saihestuz. Hori dela eta,
maila desberdinetako harremanak zehaztea ezinbestekoa
deritzogu.”

Ikastolako BALIOAK (Hezkuntza Proiektuan azaltzen direnak)
Hezkuntza integrala garatzeko, edukiak ez ezik, balioak, jokabideak, jarrerak-eta ere
kontuan izango ditu Herri Ametsa Ikastolak, ikasle bakoitzaren izate eta nortasuna eratuz joan
dadin, atalon arabera:
a.1) Ezagutza eta adimen garapena
 lan diziplinara ohitu; horretarako, adimen-lanaren balorazio positiboa bultzatuz,
 ikasten irakatsiz, ikasteko teknikak bideratu,
 teknika eta baliabide berrietan eguneratu,
 adimen faktore desberdinak garatuz, metodo zientifikoaren oinarriak jarri,
 autonomia eta partaidetasunaren jabetza landu, bakarkako nahiz taldeko lanetarako
beharrezkoak baitira,
 errealitateari kritikaz begiratzen irakatsi, gertaerak behatu, aztertu eta arazoak gainditzea
norberaren egitekoa dela ulertarazi eta horretara bultzatu,
 ikasle orori dituen adimen-mugak onartzen eta norberaren gaitasunak garatzen lagundu,
 kultur eta jakintza-zaletasuna sortu.
a.2) Balio estetikoen arloa
Arlo honen helburua sentsibilitatea eta sormena garatzea denez, ondoko esparru hauek ere
jorratuko ditu Herri Ametsa Ikastolak:
 edozein arte adierazpen jasotzeko sentsibilitate estetikoa landu eta norberarenak
adierazteko oinarriak jarri,
 gorputz oreka eta hezkuntza fisikoa era egokian landu; norbere soinaren eta osasunaren
ardurarako ezaupideak eman eta ohitura onak landu (elikadura, higienea...),
 aisialdia egokiro eta askatasunez erabiltzeko, zenbait zaletasun bultzatu: kirola, musika,
irakurketa...
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a.3) Balio etikoak, gizartekoitasuna eta gizarte balioen arloa
Arlo honen helburua Ikastolan nahiz kanpoan ikaslea askatasunez eta zuzentasunez hezi
eta egokiro gizarteratzeko giro eta bitartekoak eskaintzea da. Hori dela eta, Herri Ametsa
Ikastola ondokoak lantzen saiatzen da:
 ikaskide, irakasle, zaintzaile, monitore, guraso eta lagunarteko nahiz beste edozeinekiko
balioak (laguntasuna, errespetua, tolerantzia eta egiazaletasuna) aintzakotzat hartu eta
elkar bizitza lortzen,
 elkartasunik eza, zapalkuntza, bortizkeria, injustizia, kontsumismoa eta beste hainbat
jarrerekiko kritiko agertzen, bakoitza ahal duen neurrian aldatzen ahalegin dadin,
 norberak duen askatasun eskubidearen aurrean, norbanakoa mugatzen jakin eta, era
berean, inguruko ororen askatasunarekiko jokabide arduratsuak lantzen,
 kontzientzia askatasuna oinarrizko eskubidetzat hartuz, joera politiko guztiak onartuz,
elkarri ideia politikoak agertzeko eta errespetuz defendatzeko eskubidea bermatzen; ildo
berean, erlijio gaia pluralismo oinarriaren arabera egituratzen,
 erlijioak gure gizartea ulertzeko duen garrantziaz jabeturik, ahal diren maila guztietan
Erlijio Kultura gaia geure curriculumetan txertatzen,
 jokabide konpetitiboak ahal den neurrian ahulduz, elkar laguntzan hezi eta elkarbizitza
baketsurako bidea jorratzen,
 euskal hiritar izateak eskatzen duen Euskal Herriarekiko begirune eta erantzukizunez
bizitzen eta jokatzen,
 hezkidetzan hezten, hau da, neskak eta mutilak eskubide eta egoera berberetara ohitu
eta elkarren arteko errespetuzko jarrerak ziurtatzen,
 Jasangarritasun inguruko hausnarketa egiten, ingurumen osasuntsu bat bultzatzen,
inguruko giza-aniztasuna eta biodibertsitatea aberasgarritzat jotzen.
 gizarte aldakor honetan sortzen diren balio berrien aurrean, hausnarketa ireki eta kritikoa
sustatzen, jarrera positiboak bultzatzeko.
AURKIBIDEA
1. ZER ULERTZEN DUGU ELKARBIZITZAZ
2.1 HELBURUAK
2. ELAKARBIZITZA EGOKIRAKO ARAUAK
2.1 ARAU OROKORRAK
2.2. HAUR HEZKUNTZA (1.ZIKLOA)
2.2 HAUR HEZKUNTZA (2.ZIKLOA).
2.3 LEHEN HEZKUNTZA
2.4 DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA
3. IKASLEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARREN DEKRETOA
4. JOKABIDE DESEGOKIEN ERREGISTROA
5. ERANSKINAK
5.1. JANTOKIKO ARAUDIA
5.2. GARRAIOKO ARAUDIA
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1. ZER ULERTZEN DUGU ELKARBIZITZAZ
Egoera ezberdinei erantzuteko modu egokiak erakustea eta sarritan, bitartekari lana egitea da
guztion lana: ikasle, irakasle, langile, guraso eta orohar Herri Ametsa Ikastolaren lana. Gatazka
beraz, zentzu positiboan ulertu behar dugu ikuspuntu hauek kontuan hartuz:
-

Aniztasuna eta desberdintasuna balore moduan ulertuz.
Ikasteko aukera baten zentzua emanez, etorkizunean sortuko diren beste hainbat
konpontzeko gaitasunak jasoz.

Helburu nagusia ez da soilik irakasleek gatazkak konpontzen irakastea, ikasleek gaztazkok
euren kabuz konpontzen ikastea ere bada.

2. ELKARBIZITZA EGOKIRAKO ARAUAK
2.1. ARAU OROKORRAK
ELKARREKIKO ERRESPETUA

a) Hezkuntza komunitateko kide guztien arteko elkarrekiko
errespetua: ikasle, irakasle, guraso, monitore eta
zaintzaileak. Guztiek kontzientzia askatasuna, adierazpen askatasuna eta norberaren
iritziak errespetatuko dituzte, hala nola, hezkuntza komunitateko kide guztien
duintasuna, integritatea eta intimitatea.
b) Guztion betebeharra da sexu, arraza edo beste baldintza pertsonal edo sozialengatik
inor ez diskriminatzea.
c) Ezin da erre Ikastola-esparruan ez eta bertaratzeko garraioan ere.
d) Ezin da ez alkohola, ez tabakoa ez eta beste substantziarik saldu ez hartu (Ikastolako
jaiak salbu).
e) Ikastolako Barne Araudia errespetatu behar da, pertsona bakarreko eta taldeko
organoen erabakiak errespetatu eta gainerako hezkuntza komunitateko kideekin parte
hartu eta elkarlanean aritu irakaskuntza eta elkarbizitzaren garapen hobeagoa lortzeko
asmoz.
INSTALAKUNTZAK

f) Ikastolako tresna, altzairu eta instalazioak zainduko dira (gelak, tailerrak, laborategiak,
informatika gela, zerbitzuak eta komunitatearen gainerako egoitzak) ahalik eta
egoerarik hoberenean mantendu eta erabiliz. Aipatutako materialen bat puskatu eta
hondatzeagatik sortutako gastuak, egoki erabili ez direlako, apurketa eragiten dutenen
kontura izango dira. Beraz, hura konpondu edo ordaindu beharko du.
g) Ikastola garbi eta txukun mantenduko dugu, edukiontziak egoki erabiliko ditugu, zaborra
ongi bereiziz.
IKASTOLAN NOLA IBILI

g) Ikasgela, irakasleen gela edo bulegoetara sartu aurretik atea jo behar da eta agurtuko
dugu.
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h) Irakasle gelan, informatika gela, musika gela, teknologia gela, laborategia, heziketa
bereziko gelak, aldagelak, bulego edo beste instalakuntza batzuetara sartzeko
irakaslearekin, irakaslea barruan dagoela edo haren baimenarekin sartu beharko da.
i) Ikasleok, tutore edo irakasleari jakinaraziko diogu ikasgela, komun, pasillo eta abarretan
gertatutakoak, nahita egindakoak zein nahigabe egindakoak.
j)

Komunak garbi mantenduko ditugu. Ez dugu urarekin jolastuko eta iturriak ondo itxiko
ditugu. Irtetzerakoan, komuneko argia itzaliko dugu.

k) Eskola orduetan ez gara komunera joango, irakaslearen baimenarekin ez bada.
l) Portxean eta Ikastola barruan oinez eta lasai ibiliko gara.
m) Pasilloetan eta Ikastola barrutik tonu egokian hitz egingo dugu.
n) Baloiarekin, pilotarekin… ez dugu ez gelan ez korridoreetan jolastuko. Hala eginez
gero, kendu egingo zaizkigu.
o) Gelatik irteterakoan, leihoak krisketaz itxi, argiak itzali eta atea hertsiko dugu.
p) HH eta LH-ko ikasleak jantokira eta etxera joateko, kanpaia jo ondoren irakaslearen
atzetik aterako gara lerroa errespetatuz.
q) Geletan orduan egongo gara puntualtasuna errespetatuz.
r)

Ikasle batek istripuren bat izanez gero, lehenik etxera deituko da, norbait bere bila etor
dadin; bertaratzerik ez badu, guk eramango dugu erietxera.

s) Sendagairenbat hartu
ziurtagiria ekarriko dugu.

behar

badugu

medikuaren

t) Ikasleentzako fotokopiak, irakasleek edo administrazioko
langileek bakarrik egin ditzakete.
u) Aurkitutako edozein gauza idazkaritzan utziko da. Ezin da
joan ikasgeletan galdezka irakaslearen baimenarekin ez
bada.
v) Ikastolara etxetik ekartzen diren jostailuez etab. ikaslea
arduratuko da.
w) Ikastolan euskaraz biziko gara.

2.2. ARAU BEREZIAK ETAPAKA
2.2.1. HAUR HEZKUNTZA (1.ZIKLOA)
JANTZI ETA JOSTAILUAK
1.

Haur eskolara arropa erosoarekin etorriko gara, tiranteak eta petoak saihestuz.

2.

Guztiok pardelak, toallatxoak eta aldatzeko arropa (galtza, kamiseta, bodya eta
galtzerdiak) ekarriko ditugu. Arropa hauek eskolan geratuko dira erabilera pertsonalerako.
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3.

Jantzi guztietan izena jarriko dugu.
Ikastolan
gelditzen
diren
arropak,
zintziligailuetan egongo dira bolada batez.

4.

Ikastolatik etxera eramandako kulero,
galtzontzilo,
prakak…
lehenbailehen
itzuliko ditugu.

5.

Etxetik gauzak, jostailuak… ez ditugu
ekarriko, puskatzeko eta arazoak sortzeko
arriskua baitago.
EGOKITZE ALDIAK

6.

Egokitze aldian, hezitzaileek dioten ordutegian etorriko gara haur eskolara, hau
gurasoengandik errespetatua izanik. Giro berria nahiz gurekin egongo diren pertsonak
ezagutzea izango da helburua. Denbora edo epe hau, haurraren garapenaren arabera
moldatuko da.

7.

Esfinterren kontrolei eta ondoriozko pardela kentzeari
kolaborazioa eskatuko die gurasoei, elkarlanean jarduteko.

dagokionez,

hezitzaileek

SARRERA-IRTEERAK
8.

Sarrera eta irteera ordutegiak, ekintzen banaketa, bazkaria eta siestaren arabera ezarrita
daude, hauek errespetatu behar ditugu zentroaren funtzionamendua ona izan dadin.
OSASUN ALDERDIAK

Ez dugu haurra haur eskolara ekarriko:
9.

Goizez 37,5º gorako sukarra besazpian, konjuntibitisa.

10.

Beherakoa, ohiz kanpoko 3 libratze baino gehiago egunean.

11.

Oka egitea, ez ohiko moduan.

12.

Eritasun edo gaixotasun kutsakorrak (errubeola, elgorria, barizela, …), halakoetan, haur
eskolara itzuli aurretik, sendagileak alta eman beharko dio haurrari.

13.

Eztarriko edo belarriko infekziorik izanez gero, antibiotikoekin tratamenduan daudenean
eta 24 ordu pasa ez direnean tratamenduarekin hasi zirenetik.

14.

Haurrek edozein botikari edo substantziari alergia diotenean, berehala jakinarazi beharko
diogu haur eskolari.

15.

Haurrak normala ez den zerbait duenean, familiak ahalik eta azkarren jakinarazi beharko
dio haur eskolari.

16.

Era berean, haurren bat haurreskolan gaixotuz gero, berehala jakinaraziko zaie guraso edo
premiazko kasuetarako adierazitako pertsonari.
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2.2.2. HAUR HEZKUNTZA (2.ZIKLOA)
GURASOAK
1.

Etxekoak euskararekiko duten jarrerak eragin zuzena dauka ikaslearengan, hau da, euskal
giroan murgiltzea oso garrantzitusa da: musika entzutea, telebista ikustea, zinemara joan
eta pelikulak euskaraz ikustea, egiten dituzten ekintzetan (kiroletan, kulturaletan….)
euskara lehenetsi.

2.

Zaintzaileak behar izanez gero, euskaldunak aukeratzen saiatu.

3.

Giza harremanak hobetzeko jarrerak, balioak, bultzatu: barkamena esakatu, eskerrak
eman, agurtu…

4.

Elikadura, atsedena, lo orduak eta ohiturak zaintzea garrantzizkoa da.

5.

Telebista eta ordenagiluaren erabilera kontrolatu.

6.

Bai jolasteko nola lantxoak egiteko etxean txoko bat
izatea komenigarria da.

7.

Lanak etxera bidaltzen ditugunean,
haurrekin begiratu eta baloratu.

8.

Puntualitatea zaindu eta asistentzia faltak tutoreari
azaldu.

9.

5 urteko gelara haurrak bakarrik igoko dira, hauen

gurasoak

autonomia lantzeko asmoarekin.

IRAKASLEARI ESAN BEHARREKOAK
10.

Gurasook oharren bidez (e-mailez..) eman behar dituzte mezuak eta irakaslearekin
batzartu nahi izanez gero ordua eskatu.

11.

Haurra gaixo dagoenean ez bidali. Gaixotasun kutsakorra balitz, lehenbailehen adierazi
beharrezko neurriak har ditzagun.

12.

Edozein aldaketa: autobusa, geltokia, jangela... telefonoz edo eta idatziz jakinarazi
idazkaritzan.

13.

Irakasle eta gurasoen arteko konplizitatea eta inplikazioa ikaslearen garapenerako
ezinbestekoak dira.

14.

Irakasleekin hitz egiteko ordua: 11:00-11:30

JANTZI ETA JOSTAILUAK

15.

Jantzi guztietan izena jarri mesedez. Hemen gelditzen diren arropak, zintziligailuetan
egongo dira bolada batez.

16.

Ikastolatik etxera eramandako aldagaia: kulero, galtzontzilo, praka… lehenbailehen itzuli
mesedez.

17.

Irakaslearen baimenik gabe, etxetik gauzak, jostailuak… ez ekartzea gomendatzen da,
galdu edo puskatzeko arriskua dago eta arazotxoak sortzen dira.

18.

Taldean jolasteko jostailuak bakarrik ekar daitezke.

19.

Ikasleek bideoak, DVD-ak eta ipuinak ekar ditzakete, euskaraz noski.
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JARRERAK
20.

Edozein ikasle edo irakasle hitz egiten ari denean, isilik eta adi egongo gara.

21.

Parte hartzeko eskua altxatu eta txanda itxarongo dugu.

22.

Ezin dugu minik eman ezta hartu ere, eta hala bada, nahita edo eta
nahigabe, erreflexionarazi eta arazo erreparatzen lagunduko diegu.

23.

Lana amaitu ondoren txokoak txukunduko ditugu ( materiala batu, aulkiak
kokatu…

24.

Guztiontzat egokitutako espazioak, txukun eta garbi mantenduko ditugu.
(iturriak itxita…)

25.

Pasiloetatik lasai eta isiltasunean ibiltzen saiatuko gara.
JOLASTOKIAN

26.

Jolastokira joan aurretik txiza egingo dugu (gero barrura sartzen ez
ibiltzeko).

27.

Gure jolastokian egongo gara.

28.

Baloiarekin futbolera astelehen, asteazken eta ostiraletan jolastuko gara.

29.

Ikasleak jolastokian dauden bitartean ezin zaie kanpotik ezer eskaini
(senideek…..).

30.

Baloiak, sokak… irakasleek eskainitakoak erabiliko ditugu.

31.

Jolastorduan komunera joan nahi badugu, binaka joango gara asko jota.

32.

Ez dugu lurrera paperik botako.
URTEBETETZEAK

33.

Urtebetetze ospakizunetan bi gauzatxo baino gehiago ez dugu ekarriko, gehiegikerietan
erraz eror daitekeelako.

34.

Etxeko urtebetetze festetarako, ikastolan ez ditugu gonbidapen txartelak banatuko.

2.2.3. LEHEN HEZKUNTZA
GELAN
1.

Maila bakoitzak dagokion atea erabiliko dugu sarrera–irteeretarako.

2.

Gelara puntual iritsiko gara.

3.

Sarrera-irteeretan errespetuz agurtuko dugu elkar.

4.

Gelako materiala egoki zainduko dugu: mahaiak, aulkiak, hormak, arbela, ateak, apalak,
berogailuak, leihoak, gortinak, pertsianak, ...

5.

Gela ordenatuta izango dugu: norberaren kaxoia, apalak, motxilak, berokiak, jostailuren
bat, baloiak... bere tokian utzita.

6.

Material komuna nahiz norberarena zaindu eta egokiro erabiliko dugu.

7.

Mahaietan ezin dugu idatzi; mugitu behar baditugu, arrastaka eraman gabe
egingo dugu.

8.

Biserak, txamarrak... ezin ditugu gelan jantzita eduki.

9.

Postura egokia izango dugu.

10.

Gelan behar den materiala izango dugu.
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Mahai gainean bakarrik beharrezkoa dena izango dugu. Batzuetan, hutsik, adi-adi
entzuteko (ez arkatzik, ez borragomarik…)

12.

Gelan ezin dugu jan, ezta txiklerik ere.

13.

Gelan arretaz egon behar dugu, entzuten, erne egoten ikasi
behar dugu.

14.

Hitz egiteko, eskua jasoko dugu; halaber, txandak errespetatu
eta besteen esanak
begirunez entzun. Hitz egiterakoan erregistro egokia erabili behar dugu.

15.

Irakaslea adierazpenen bat ematen ari denean, ezin gara altxatu.

16.

Irakaslearen baimenik gabe ezin gara gelatik atera.

17.

Premia berezirik ez badago, gelatik ezin gara komunera atera, ezta klase tarteetan ere.

18.

Ikasleak ez gara gelatik aterako txirrinak jo aurretik, irteerako ordua errespetatuko dugu.

19.

Liburuak ezin ditugu lurrean eduki.

20.

Lanean, lan giroa, batzuetan isilik eta beste batzuetan baxu hitz eginez, doinua zainduz
arituko gara.

21.

Gelan proposatzen diren lanak arduraz egingo ditugu.

22.

Agenda erabiltzen ikasiko dugu: egin beharrak apuntatzen, etxera eramaten eta ikastolara
ekartzen. Gurasoek agenda begiratzen ohitu behar dira oharrik ote dagoen ikusteko;
oharrak sinatuta ekarriko ditugu hurrengo egunean.

23.

Etxerako lanak eginak ekarriko ditugu.

24.

Jolas garaian gelatik aterako gara; ikasleren batek geratu behar badu baimendu edo
zigortu duen irakasleak bertan egon behar du.

25.

Botikak gelan nahiz jangelan hartzeko gurasoen
baimen-oharra ekarriko dugu.

26.

Huts egiteak tutoreari justifikatko dizkiogu.

27.

Irteera ondoren ezin gara gelara sartu edozer
gauzaren bila.

28.

Jantzi guztietan izena jarriko dugu. Ikastolan
gelditzen diren arropak, zintziligailuetan egongo dira
bolada batez.

29.

Ikastolatik etxera eramandako kulero, galtzontzilo,
prakak… lehenbailehen itzuliko ditugu.

30.

Etxetik gauzak, jostailuak… ez ditugu ekarriko,
puskatzeko eta arazoak sortzeko arriskua baitago.
JOLASGARAIA

31.

Jolas-tokira nahiz gelara joan aurretik, gauzak jasota utzi behar ditugu.

32.

Ikasleen artean harreman atsegina eta adeitsua zainduko dugu. Besteak
onartuz, diskriminaziorik gabe.

33.

Ordua errespetatuko dugu, garaiz iritsiko gara 11:30etan hasten den jolas
garairen osteko klasera.
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Instalazioen erabilera zuzena egingo dugu.

35.

Frontoian zein portxean ezin dugu futbolean jolastu, ezta honelako baloiekin ibili ere..

36.

Goiko zelaietan futbola ez den beste edozein kirolek zein jokok edo jolasek
lehentasuna izango dute.

37.

Baserriko animaliak ez ditugu zirikatuko.

38.

Beheko zelaian futbolean eta saskibaloian jolas gaitezke elkarri trabarik egin gabe.

39.

Kanastetatik ez gara zintzilikatuko ezta porterietan gora igo ere.

40.

Klasean dauden umeak ez ditugu molestatuko kristala joz, edo ondoan ozen hitz eginez…

41.

Edozein arrazoi dela kasua, DBH eta LHko ikasleak jolas garaian elkartuko balira
lehentasuna izango du bere orduan jolas garaia egiten ari denak.

42.

Hala ere, elkarbizitzaren izenean ez dugu oztoporik jarriko denak elkarrekin aritzeko.

43.

Gorputz Hezkuntzako klaseak ere lehentasuna izango du kanpo instalazioak erabiltzeko.

44.

Baloia, pilota edo beste jostailuen bat plastikozko teilatura eroriz gero, ikasleok ezin dugu
jaso. Ikasleak zaintza egiten ari den irakasleari esan eta irakasleak idazkaritzan abisua
emango du mantenukoak jaso dezan.

45.

Jolas tokiak, garbiak mantenduko ditugu zakarrontziak erabilaraziz, papera, plastikoa eta
organikoa bereiziz.

46.

Jostailutxoak, ”makinatxoak”, mp3, mp4, Game Boyak... ez ekartzea hobe, ez zaigulako
hezigarria iruditzen eta, gainera, galdu edo puskatzeko arriskua dago; ekarriz gero
norberaren erantzukizuna izango da.

47.

Mugikorrak debekatuta daude LH osoan. Motxilan baldin badituzte, itzalita egon behar dira
eta ez da posible ez jolas garaian ez eguerdian erabiltzea.

48.

Ikasleren bat mugikorrarekin harrapatuz gero kendu eta zuzendariari emango diogu, honek
gurasoekin hitz egin eta gurasoak Ikastolara etorriko dira mugikorraren bila.

49.

Jolas garaietan zaintzako irakasleak/monitoreak pertsonenganako eta instalazioen
errespetua zainduko du.

50.

Klaseren batean ikasle guztiak gelatik atera behar badugu, irakaslearekin batera egingo
dugu. Gelatik isilik eta lasai irtengo gara.
Plastika eta musika geletan edo beste
eraikuntzaren batean sartu aurretik, kanpoko
atean itxoingo dugu irakasleak sartzeko
baimena eman arte.

51.

Azken klasea amaitu ondoren, aulkiak mahai
gainetan jasoko ditugu.
IRTEERETAN

52.

Irakasleen eta gainerakoen esana beteko dugu.
Ikustaldietan (museoak, lantegiak…),bertako
arduradunen orientabide eta arauak zehatz-mehatz bete behar ditugu.

53.

Baimenik gabe, ez gara taldetik aldenduko.

54.

Elkarren arteko errespetuz eta begirunez jokatuko gara.
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Nor bere gauzez arduratuko gara.

56.

Erabiltzen den lekua zegoen bezala utziko dugu, txukun eta garbi.

57.

Natura zaindu eta errespetatuko dugu.

58.

Leku arriskutsuetan ez gara ibiliko.

59.

Ikastolako irteera-egunak eskola-egunak direnez, ikasle guztiok joan behar dugu, non
eta arrazoi justifikaturen bat ez den.

60.

Irteeretan argazki kamerak eramatea posible dugu, ez ordea mugikorrak.

61.

Dirua eraman eta erabiltzen jakitea hezigarria da, baina egoki deritzogu mugak jarri eta
beraiek errespetatzeari.

62.

Instalazioak, logelak, jangela, autobusa... ondo zaindu eta mantenduko ditugu: zerbait
hondatu edo hausten duenak haren balioa ordaindu beharko du. Leku bakoitzeko araudia
beteko dugu.
URTEBETETZEAK

63.

Urtebetetze ospakizunetan ikasleek bi gauzatxo baino gehiago ez ditugu ekarri behar,
gehiegikerietan erraz eror daitekeelako.

64.

Urtebetetze festetarako gonbidapenak ikasleok banatu beharko ditugu, eta euskaraz
idatziak izan daitezen ahalegindu. Behar izanez

gero, Ikastolak eredua emango digu.

2.2.4. DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA
GELAN – Euskaraz hitzegingo dute.

1. 8:30ean joango gara klasera, kanpaiarekin batera, lasai eta builarik egin gabe.
2. Klasera garaiz iritsiko gara. Faltak eta berandutzeak koadernoan apuntatuko ditu tutoreak

edo irakasleak.
3. Gaixorik egonez gero, medikuaren ziurtagiria edo gurasoen oharra ekarriko dugu, baita

sendagairen bat hartu behar badugu ere.
4. Irakasleek emandako oharrak sinaturik ekarriko ditugu eskatu diren egunerako.
5. Gelan sartu bezain pronto, hurrengo atsedenaldira arteko klaseei dagokien materiala

hartuko dugu.
6. Klase ordutan eta klase tarteetan ez gara komunera joango. Estu bagaude, irakasleari

baimena eskatu eta hark baloratuko du.
7. Altxatzeko irakaslearen baimena eskatuko dugu.
8. Hitz egin nahi dugunean eskua altxatuz eskatuko diogu baimena irakasleari.
9. Etxerako lan eta azterketa datak agendan apuntatuko ditugu.
10. Lanak adostutako egunerako entregatuko ditugu.
11. Hala adierazi den liburuetan, ezingo dugu marraztu edo ariketarik egin.
12. Makina elektronikoak irakaslearen baimenik gabe (mugikorrak, kamerak, etab.) ezin ditugu

erabili. Mugikorrak itzalita eta motxila barruan gordeko ditugu.
13. Telefonoak lehen aldiz jotzen badu, irakasleak kendu eta klase amaieran itzuliko digu.

Bigarren aldiz joz gero, irakasleak telefonoa zuzendariari emango dio eta gurasoak etorri
beharko dira bila. Hirugarren aldian, zuzendariak telefonoa aste betez konfiskatuko du eta
gurasoek bila etorri beharko dute.
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14. Edozein gailu elektroniko gelan erabiliz gero, hura konfiskatu egingo zaigu eta gurasoek

etorri beharko dute bila.
15. Armairuetako ordenagailuak irakasleak banatuko ditu. Lana amaitzean, ordenagailua itzali

eta itxi egingo dugu irakasleari eman aurretik, eta honek jasoko ditu armairuan.
16. Gela barruan ez dugu jango.
17. Gelak (geurea nahiz musika, plastika eta teknologia gelak) txukun mantenduko ditugu

egunean zehar. Zaborrontziak behar bezala erabiliko ditugu.
18. Gelan paper kontsumoa murrizten, hura berrerabiltzen eta birziklatzen saiatuko gara.
19. Ikasgelan txapel eta txanoak kenduko ditugu.
20. Jolasaldia jolastokira joateko unea da, ez klasean geratzekoa, irakaslearen baimen eta

presentziarekin ez bada.
21. Jolasaldiaren ostean, klaseak 11:00etan hasiko ditugu.
22. Bazkalondoko lehen klasea 15:00etan hasiko dugu astelehen, astearte eta ostegunetan.

Asteazken eta ostiraletan, berriz, 14:30etan.
23. Bikoizketa dagoenean, geure lekuetan itxoingo dugu irakasleak iritsi arte. Klase amaieran,

haiek baimena eman ondoren itzuliko gara dagokigun gelara.
24. Klaseren batean ikasle guztiak gelatik atera behar badugu, irakaslearekin batera egingo

dugu. Gelatik isilik eta lasai irtengo gara. Plastika eta musika geletan edo beste
eraikuntzaren batean sartu aurretik, kanpoko atean itxoingo dugu irakasleak sartzeko
baimena eman arte.
25. Azken klasea amaitu ondoren, aulkiak mahai gainetan jasoko ditugu.
26. Gelatik irten aurretik, leihoak krisketaz itxita daudela ziurtatuko dugu eta argiak itzali

ditugula.
JOLASGARAIAN

27. Jolasaldian, gelatik irten aurretik, gauzak jasota utziko ditugu.
28. Jolasaldian gure arteko harremanak zainduko ditugu atsegin eta adeitsuak izan daitezen.
29. Instalazioak ondo zainduko ditugu eta zaborra dagokion edukiontzira bota.
30. Ez gara saski eta ateetan zintzilikatuko.
31. Ez ditugu klasean dauden ikasleak zirikatuko.
32. Ez dugu erreko edota alkoholdun edaririk kontsumituko.
33. Edozein jostailu plastikozko teilatura erortzen bada, zaintzan dagoen irakasleari abisatuko

diogu eta hark idazkaritzan emango du abisua.
34. Portxean ez dugu baloiarekin jolastuko.
35. Gorputz Hezkuntza egiten ari direnek izango dute lehentasuna.
36. Beste orduren batean kalera ateraz gero, jolasgaraian dauden ikasleek izango dute

lehentasuna.
37. Garaiz iritsiko gara 11:00etan hasten den jolasgarai osteko klasera.
IRTEERETAN

38. Irakasle eta gainerako arduradunen esanak beteko ditugu.
39. Ez gara taldetik urrunduko irakaslearen baimenik gabe.
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40. Ordutegia errespetatuko dugu: sarrera-irteera orduak, otorduak...
41. Instalazioak, logelak, jangela, autobusa... ondo zaindu eta mantenduko ditugu: zerbait

hondatu edo hausten duenak haren balioa ordaindu beharko du. Leku bakoitzeko araudia
beteko dugu.
42. Ezin da erre, ez drogarik kontsumitu, ezta alkoholik edan ere.
43. Norberak eramandako materialaren eta diruaren ardura izango du.
44. Gauean ez dugu zaratarik egingo eta adostutako ordutegia errespetatuko dugu.
45. Gelan erabakitako araudia beteko dugu.

IKASLEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARREN DEKRETOAN OINARRITUTAKO
DISZIPLINA ARAUDIA (201/ 2008 DEKRETUA)
3.0. IKASLEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK

Eskubideak

Betebeharrak

1. Hezkuntza integrala izateko eskubidea.

1. Ikasteko betebeharra.

2. Ikasle adingabeen eskubidea arreta

2. Prestakuntza-jardueretan parte hartzeko

berehala jasotzeko.

betebeharra.

3. Ikasle adingabeek ikastetxearen babesa

3. Bertaratzeko betebeharra.

jasotzeko eskubidea.

4. Bizikidetza errazteko betebeharra.

4. Errendimendu akademikoaren

5. Pertsonen kontzientzia-askatasuna

balioespen objetiboa izateko eskubidea.

errespetatzeko betebeharra.

5. Eskola eta lanbide orientaziorako

6. Kontzientzia askatasunerako

eskubidea.

betebeharra.

6. Osotasun, nortasun eta duintasun

7. Instalazioak zaintzeko betebeharra.

pertsonaleko eskubidea.
7. Kontzientzia- askatasunerako eskubidea.
8. Ikastetxetan biltzeko, elkartzeko eta
adierazteko eskubidea.
9. Parte hartzeko eskubidea.
10. Informazioa jasotzeko eskubidea.
11. Aukera-berdintasunerako eskubidea.
12. Gizarte babeserako eskubidea.
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3.1. HUTSEGITEAK ETA PROZEDURAZKO BERMEAK

Jokabide Desegokiak

Jokabide desegokien zuzenketa

1. Justifikatu gabeko puntualtasun

a) Izandako jokabide desegokiari eta haren

hutsegiteak.

ondorioei buruzko hausnarketa.

2. Justifikatu gabeko bertaratze hutsegiteak

b) Kaltetuak izan diren pertsonen aurrean

3. Instalazio, materiala... zabarkeriagatik

jokabidea desegokia izan dela onartzea.

hondatzea.

c) Jokabide-eredu egokiak ikasteko eta

4. Agindutakoa ez betetzea.

barneratzeko jarduerak egitea.

5. Kideen aurkako adeitasunik ezak jarrera,

d) Jokabide desegokiaren

keinu edo hitzak.

nolakotasunarekin zerikusia duen

6. Gobernu Organoak debekatutako ekipo,

zereginen bat egitea.

aparatu, jantziak ikastetxera eramatea.

e) Zuzendariaren, ikasketaburuaren edota

7. Ikastetxeko ekipamendua baimenik gabe

une horretantxe ikastetxearen ardura duen

erabiltzea.

zuzendaritza taldeko kideren baten aurrean

8. Gezurra esatea edo informazio faltsua

agertzeko agindua.

ematea.
9. Kopiatzea edo besteei norberarena
kopiatzen erraztea.
10. Ikaskideen gauzak nahita erabiltzea,
haien borondatearen kontra.
11. Norbere betebehar bat ez betetzea,
betiere gainerako kideei beren eskubideak
galarazten edo oztopatzen ez badie.
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Bizikidetzaren Aurkako Jokabideak

Ikastetxeko bizikidetzaren aurkako

1. Aginte-organoen edo irakasleen aginduak
ez betetzea, betiere horrekin batera diziplina
eza

agertzen

mespretxuak,

bada

edota

desafioak

edo

irainak,
mehatxuak

egiten badira.

Azterketa

ereduak

lapurtzea

edo

erantzunak kopiatzea, eta horiek hedatzea,
saltzea edo erostea.

dokumentutan aldaketak egitea.

ikastetxeko altzari, material, dokumentuei
edo gainerako kideen gauzei.

nahita ez betetzea.

duten eskubidea ez errespetatzea, baimenik
gabe grabazioak eginez.

galaraztea edo bere borondatearen aurka
egitera

behartzea,

betiere

indarkeriarik erabili gabe.

lesio

objektuak

duten

portaerak

bideratzeko

b) Ohartarazpen idatzia.

edo legezko ordezkariak bertan direla.

behin betiko.
e) Lan hezigarriak edo eragindako kalte materialak

hala badagokio, ikastetxeko jarduerak hobetzeko eta

gehienez ere.
f) Ikasgai bateko edo bat baino gehiagoko eskoletara

adingabeen

gurasoekin

edo

legezko

ordezkoekin

elkarrizketa izan arte. Neurri horrek ezin izango du hiru
egun baino gehiago iraun.
Eskolaz

kanpoko

jardueretan

parte

hartzeko

eskubidea etetea, gehienez ere zuzendutako jokabidea
egin den hiruhilekoa amaitu arte; edo, jokabide hori

fisikoak

eragin

zuhurtziarik

gabe

erabiltzea.

hiruhileko akademikoaren azken hilabetean gertatu bada,
hurrengo hiruhilekoa amaitu arte.
h) Eskolaz kanpo egin behar diren jarduera osagarrietan

11. Ikastetxeko langileei gezurra esatea,
informazio faltsua ematea edo norberaren
nortasuna ezkutatzea, horren ondorioz beste
kide batzuei kalte egiten bazaie.

edo jokabide, diskriminazio horren arrazoia
edozein izanik ere.

hiru aldiz egin badute hiruhileko akademiko
berean, betiere aurreko biak zuzendu badira

jakinarazi bazaizkie.

hartzeko

eskubidea

etetea,

gehienez

ere

zuzendutako jokabidea egin den hiruhileko amaitu arte;
edo, jokabide hori hiruhileko akademikoaren azken

Nolanahi ere, eskola ordutegiaren barnean, ikasleari
arreta eman beharko zaio ikastetxean.
i) Jangela-zerbitzua edo garraio-zerbitzua erabiltzeko

13. Jokabide desegokiren bat gehienez ere

edo

parte

hilabetea gertatu bada, hurrengo hiruhilekoa amaitu arte.

12. Diskriminazioa dakarren edozein ekintza

gurasoei

jokabidea

orientazioak.

g)

nahasten

autobusean edo jangelan.

eta

eta

nahiz ikastetxera joateko eskubidea etetea, ikasle

8. Norbaiti bere eskubidea baliatzeko aukera

10.Edozeinengan

hausnarketa

garatzeko lagungarriak direnak, betiere hiru hilabetez

7. Besteek ohorerako edo intimitaterako

Ordena

buruzko

konpontzeko lagungarriak diren zereginak egitea, edo

6. Ikastolako organoek hartutako erabakiak

ditzaketen

bat edo gehiago ezarri ahalko ditu:

d) Ikaslea taldez edo gelaz aldatzea, aldi baterako edo

5. Kalte eragitea, bidegabeko erabileragatik

9.

artikuluan zerrendatutako neurriak edo honako hauetako

c) Ohartarazpena, ikasle adingabeen kasuan, gurasoak

4. Nota buletinean edo beste edozein

zerbait

1. Jokabide hauek zuzentzeko, zuzendariak aurreko

a) Bizikidetzaren aurkako jokabideari eta haren ondorioei

2. Ikaskideen aurkako mehatxu edo irainak.
3.

jokabideen zuzenketa.

legezko

ordezkariei

eskubidea etetea gehienez ere zuzendu beharreko
jokabidea egin den hiruhilekoa amaitu arte, edo, jokabide
hori hiruhileko akademikoaren azken hilabetean gertatu
bada,

hurrengo

bizikidetzaren

hiruhilekoa

aurkako

amaitu

jokabidea

arte,

betiere

zerbitzu

horiek

erabiltzen ari zenean egin badu ikasleak.
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1.

Bizikidetzari Kalte Larria Eragiten

Ikastetxeko bizikidetzari kalte larria

Dioten Jokabideak

eragiten dioten jokabideen

Gobernu

Organoekiko

edo

zuzenketa.

irakasleekiko

diziplinarik gabeko ekintza edo obedientzia-ukatze

1. Ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten

esplizitu guztiak, ezarritako neurri zuzentzaileak

dioten jokabideak zuzentzeko aurreko artikuluan

betetzeari uko egitea barne.

bildutako neurri bat edo gehiago aplikatuko ditu

2.

Hezkuntza

Komunitateko

kideen

aurkako

zuzendariak, eta, horiez gain, honako hauetako

adierazpen biziki laidogarri edo iraingarriak, edozein

edozein:

modutara adieraziak: idatziz, ahoz edota baliabide

a) Lan hezigarriak eskola-ordutegitik kanpo egitea,

informatikoak nahiz ikus-entzunezkoak erabiliz.

edo

3. Diskriminazioa dakarten edo adierazten duten

garatzeko

irainak

badagokio,

erabiltzea, diskriminazio horren arrazoia

ikastetxeko

jarduerak

lagungarriak

hobetzeko

direnak,

eragindako

edo,

kalte

eta
hala

materialak

edozein izanik ere.

konpontzeko lanak, betiere sei hilabetez gehienez

4. Jazarpen sexista.

ere.

5.

Edozein

kideren

aurkako

eraso

fisiko

edo

psikologikoa.
6.

eskoletara joateko eskubidea etetea hiru eskola-

Hezkuntza

osasunerako

b) Arlo edo irakasgai bateko edo gehiagoko

edo

Komunitateko
osotasun

kideak

pertsonalerako

beren

egunetik

hogeira

bitartean.

Horren

ondorioz,

oso

ikasleak ez du etengabeko ebaluazioa galduko,

kaltegarriak diren jokaerak egitera bultzatzea, hala

betiere lan jakin batzuk edo etxerako zeregin jakin

nola tabakoa, alkohola eta drogak kontsumitzera

batzuk

bultzatzea.

irakasleek kontrolatuta.

7. Bizikidetzaren aurkako jokabide guztiak, taldean

c) Ikastetxera joateko eskubidea etetea hiru

egiten direnean edo haien berri nahita zabaltzen

eskola-egunetik

denean.

ondorioz, ikasleak ez du etengabeko ebaluazioa

8. Liskar edo jokabide erasokorrak eragitea edo

galduko betiere lan jakin batzuk edo etxerako

jokabide horietan parte hartzea, betiere lesioak

zeregin jakin batzuk egiten baditu hartarako

eragiteko arrisku larria sortzen bada.

izendatutako irakasleek kontrolatuta.

9. Nahita kalteak eragitea ikastolaren instalazioetan

d) Eskolaz kanpoko jardueretan edo ikastetxetik

edo ondasunetan, baita langileei, beste ikasle batzuei

kanpoko jarduera osagarrietan parte hartzeko

edo beste pertsona batzuei.

eskubidea edo eskola-garraioko zerbitzua edo

10. Autobusean edo jangelan ordena nahasten duten

jangela-zerbitzua erabiltzeko eskubidea etetea.

jokabideak, edozein kiderentzat egoera arriskutsuak

Neurri hori ikasturtea amaitu arte aplikatu ahal

sortzen badituzte.

izango da.

egiten baditu, hartarako izendatutako

hogeira

bitartean.

Horren

11. Grabazio baliabideak erabiliz, besteek ohorerako,
intimitaterako eta irudi propiorako duten eskubidea ez
errespetatzea, aldez aurretik haiek, edo gurasoek
horrelakorik nahi ez dutela adierazi badute.
12. Ikastolako jarduneko ekintzetan beste edonoren
izena erabilita aritzea.
13. Ikasturte berean gehienez ere hiru aldiz egitea
bizikidetzaren aurkako edozein jokabide.
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4. JOKABIDE DESEGOKIEN ERREGISTROA
4.1 PROZEDURA
Irakasle bakoitzak, bere ikasgaian ematen diren jokabide desegokien erregistroa eramango
du txantiloi komun batean eta hilero, dagokion etapako Koordinatzaileari emango dio. Txantiloi
horretan, bizikidetzen kontrako jokabide desegokiak dira erregistratuko direnak edota ikasle
batengan, eguneroko arauen haustea sarritan errepikatzen denean. Jasotzen diren jokabideen
aurrean hartutako neurriak zehaztuta adieraziko dira txantiloian.
Zizendaritzak gela desberdinen artean desorekak, gehiegi errepikatzen diren jokabideak
etab daudela ondorioztatu ezkero, dagokion eran bideratuko du gaia.

5. ERANSKINAK
IKASLEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARREN DEKRETOA
Gida honetan agertzen den diziplina Araudia, dekretu osoaren laburpen bat da eta
dekretua osorik EHAAko 2008ko abenduaren 16an argitaratutako 201/2008 dekretuan dago.
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5.1.- JANTOKIKO
ARAUDIA IKASLEAK

5.1.- JANTOKIKO ARAUDIA
EZ BETETZEAREN
ONDORIOAK

1. Sarrerak eta irteerak lasaitasunez eta

1-Azkena jarriko da ilaran.

bultzadarik gabe egingo ditugu. Jantokira

2-Mahaian itxarongo du eta beranduago aterako

gelakide guztiekin eta tutoreekin sartuko gara.
2. Mahaian

gaudenean

jokabide

egokia

mantendu behar dugu, ez gara mahaitik

da patiora.
3-Jantokian

geratuko

da

bere

mahaikideen

tresnak batzen.

altxatuko eta zerbait behar izanez gero gure

4-Jantokian geratuko da, jolastokira irten gabe.

begiraleari eskatuko diogu edukazioa.

5-Erratza pasatuko du lurra garbituz.

3. Mahai tresnak dagokien kutxan utziko

6-Berriro jantokira sartuko da eta jolastokira

ditugu eta edalontziak eta erretiluak bere
tokian.

Bazkari

hondakinak

zakarrontzira

15minutu beranduago aterako da.
8-9.- Azalpenak eskatuko zaizkio eta errepikatzen

botako dira.

bada, partea beteko da.

4. Lasai, oinez eta oihukatu gabe ibiliko gara.

8-9.-

5. Elikagaiak

eta

hondakinak

ez

dira

-Begiraleak

arduradunak

ohar

bat

zuzendariari

jarriko
pasatu

dio

eta

ondoren,

jostailuak, horrexegatik, dagokien erabilera

tutoreari emango dizkie kopia bi, bat sinatuta

emango diegu.

itzultzeko eta bestea etxean izateko (partean,

6. Janaria jantokian jan behar da.

hartutako neurria ere islatuko da) Arazo hau

7. Begiraleen aginduak bete.

hirugarren aldiz ematen denean, 5 egun

8. Begiraleei errespetuz zuzenduko gatzaie,

jantokitik kanpo bazkaldu beharko du.

lasaitasunez eta oihukatu gabe.

Errepikatzen

9. Ikastolan bazkaltzen ez dutenak 14:15etan

bitartez, Zuzendaritzan jakinarazi.

diren

kasuak

arduradunaren

sartuko dira eta klasera igotzeko ordura arte,

11-Norbaitek beste baten baloia nahita botatzen

guraso edota heldu baten zaintzapean egongo

badu, hori horrela izan dela egiaztatu ondoren,

dira.

tutoreari komentatuko zaio gertatutakoa eta

10. Futbol

zelaiaren

eta

frontoiaren

erabileraren banaketa ondorengoa izango da:

hartu beharreko neurria adostuko da.
13-Debekatutako jostailua kenduko zaio.

- 13:00etatik 14:00etara: LH
- 14:00etatik 15:00etara: DBH
11. Baloiak

hesitik

kanpo

edo

belarrera

erortzen badira, begiralea saiatuko da hartzen,
ateko giltza idazkaritzan eskatuz eta momentu
horretan ezin bada, Iñakiri enkargua utziko
zaio.
12. Begiraleen baimena behar dugu geletara
igotzeko. Badakigu ezin dela igo hortaz ez
ahaztu jakak edota beste ezer geletan.
13. Txirrindulak eta patineteak ezin dira erabili
jantokiko jolastorduetan.
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GARRAIOKO ARAUDIA
IKASLEAK

GARRAIOKO ARAUDIA EZ
BETETZEAREN
ONDORIOAK

1. Autobusera igo eta jaisterakoan lasaitasunez
eta bultzadarik gabe egingo dugu.
2. Autobusera igo eta eseriko gara, pasilloan
zutik edo beste ikaskideekin hizketan geratu
gabe.
3. Modu egokian eseriko gara, oinak aurreko
eserlekuan jarri eta pasillora atera gabe.
4. Autobusean jokabide egokia mantenduko

3- Azkena jarriko da ilaran.
2-3-4-5-6-7.(ahoz).

Begiralearen

Errepikatuko

jakinaraziko

zaio

eta

balitz

Zuzendariari

neurri

zuzentzaileak

ezarriko zaizkio:


Ohartarazpen idatzia.



Aurreko

eserlekutan



Arazoa

errepikatuko

egokia izango da. Zerbait behar izanez gero,

larritasun

mailaren

gure begiraleari eskatuko diogu.

zerbitzuaren

5. Autobusen bultzaka, jolasean edo borrokan
aritzea erabat debekatua dago.

epe

mugatu

batean joatea.

dugu, ez gara ikaskideekin oihuka arituko eta
ez dugu hiztegi desegokia erabiliko. Tonua

ohartarazpena

balitz,

erabilera

edo

arabera,
mugatuko

litzaioke, debekatzera iritsi arte.
8.- Erratza pasako du lurra garbituz.

6. Begiraleei errespetuz zuzenduko gatzaie,
lasaitasunez eta oihukatu gabe.
7. DBH-ko ikasleek, begiralerik gabe doazenez,
txoferraren esanak errespetatuko dituzte eta
zerbait behar izanez gero, hari zuzenduko,
beti ere geltokian autobusa gelditu ondoren.
8. Autobuseko elementuak zaindu eta txukun
mantenduko ditugu. Debekatuta dago gauzak
lurrera botatzea.
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