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I.- IKASTETXEKO ORGANOAK

1.- ZUZENDARITZA-ORGANOAK
A)Organo kolegiatuak
1.1. Ordezkaritza Organo Gorena (OOG)
1.2. Klaustroa
1.3. Zuzendaritza-taldea
B)Kide bakarreko organoak
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Zuzendaria.
Zuzendari albokoa.
Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikasketaburua.
DBH eta DBHOko ikasketaburua eta ikasketaburu albokoa.
Idazkaria.

2.- PARTE HARTZEKO ETA LANKIDETZAKO ORGANOAK
2.1. Familien eta legezko ordezkarien batzarra
2.2. Ikasleen Ordezkarien Batzordea
2.3. Ikastolako Gurasoen Elkartea (IGE) eta ikasleen elkarteak
3.- PEDAGOGIA KOORDINATZEKO ORGANOAK
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
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Irakasleak
Zikloko eta mintegietako irakastaldeak
Pedagogia koordinatzeko batzordea
Pedagogiari buruzko eztabaida gunea
Euskara batzordea
Hezkuntza zerbitzuak
Eskola zerbitzuak
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1. ZUZENDARITZA-ORGANOAK
1.- Ikasbidea Ikastolak zuzendaritza-organo hauek ditu:

A.- Organo kolegiatuak
♦ORDEZKARITZA ORGANO GORENAk honako batzordeak izango ditu:
• Batzorde iraunkorra
• Ekonomia batzordea
• Segurtasun eta higiene batzordea
• Bizikidetza batzordea
• Euskara batzordea
• Testuliburuen Kudeaketa Solidarioa egiteko Programaren batzordea

♦Klaustroa.
♦Zuzendaritza-taldea.

B.- Kide bakarreko organoak
•
•
•
•
•

Zuzendaria.
Zuzendari albokoa.
Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketaburua.
Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketaburu albokoa.
Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasketaburua

• Idazkaria.
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1.1.- ORDEZKARITZA ORGANO GORENA
1.1.1.- Osaketa
Ikasbidea Ikastolako OOG-k 30 kide izango ditu:
a) Zuzendaria.
b) Ikasketaburua.
c) Irakasleen hamar ordezkari.
d) Familien hamaika ordezkari.
e) DBHko eta DBHOko ikasleen lau ordezkari.
f) Administrazioko eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat.
g) Arrazua-Ubarrundiako Udaleko ordezkari bat.
h) Idazkaria, hitza bai baina boto-eskubiderik ez.
i) Gonbidatuak: Gasteizko Udaleko ordezkaria eta IGEko presidentea. Hitza
bai baina boto eskubiderik ez dute.
1.1.2.- Zereginak
OOGaren zereginak Euskal Eskola Publikoaren Legeak 31.2. artikuluan finkatzen
dituenak dira:
a) Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua (IHP), Antolamendurako eta Jarduerako
Araudia (AJA) eta Kudeaketa Proiektua (KP) onartzea, betetzen direla
ziurtatzea eta ebaluazioa egitea, Euskal Eskola Publikoaren Legearen 28.3
artikuluan finkatutakoari jarraiki.
b) Ikastetxearen urteko plana onartzea, Euskal Eskola Publikoaren 35.2.a)
artikuluan finkatutakoari kalterik eragin gabe.
c) Irakasleen prestakuntzarako eta birziklapenerako jarduera-programa,
eskolaz kanpoko jardueren plana eta urteko kudeaketa-plana onartzea.
Aldiro-aldiro egin beharreko jarraipena eta ebaluazioa bere gain hartzea.
d) Ikastetxearen urteko oroitidazkia onartzea.
e) Zuzendaria aukeratzea, eta aurretik zuzendariak izendatutako kide
bakarreko
organoetarako
gainerako
proposamenak hezkuntzaadministrazioari jakinaraztea, izendapena egin dezan. Zuzendariaren
izendapena atzera botatzeko proposatzea, horretarako arrazoirik izanez
gero, edo etetea. Horretarako, OOGak dagokion erabakia hartu beharko du,
kideen bi hereneko gehiengoarekin.
f) Ikasleak ikastetxean onartu ala ez erabakitzea, horretarako indarrean
dauden arauei jarraiki.
g) Ikasleen arteko arazoak konpontzea eta horretarako dauden neurri
zuzentzaileak ezartzea, ikasleen eskubideen eta betebeharren araudiaren
arabera.
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h) Beste zenbait ikastetxerekin, kultur eta hezkuntza-xedeetarako lankidetzaharremanak finkatzea.
i) Ikastetxeko instalazioen eta ekipamenduaren berrikuntza sustatzea, eta
instalazioak eta ekipamendua zaintzen direla bermatzea.
j) Ikastetxearen jarduera orokorra gainbegiratzea, administrazioari eta
irakaskuntzari dagokienez (eskola-egutegia, aurrekontuak…).
k) Hezkuntza-administrazioari ikastetxearen izendapena edo aldaketak
proposatzea.
l) Ordezkaritza Organo Gorenean sortzen diren hutsuneak betetzeko prozedura
aukeratzea.
m) OOGaren jarduera eta funtzionamendua ebaluatzea.
n) Lege horrek, beste edozein arauk eta ikastetxearen antolamendu eta
funtzionamendurako araudiak ematen dizkion eskumenak.
1.1.3.- Ordezkaritza Organo Gorenarentzako aholkularitza
OOGk, dagozkion zereginak betetzeko, ondokoak egin ahal izango ditu:
a) Interes bereziko gaietan eskola-komunitatea
partaidetza-organoei iritzia eskatzea.

osatzen

duten

b) Iraunkorrak ala behin-behinekoak izan daitezkeen batzordeak sortzea.
c) Laguntza-zerbitzuei, ikuskaritzari eta, oro har, administrazioari
egokiak iruditzen zaizkion datu, txosten eta aholkuak eskatzea.
d) Hezkuntzako teknikariei ekarpen bereziak behar dituzten gaiei
buruzko txostenak egiteko eskatzea.
1.1.4.- artikulua.- OOG aukeratzea eta berritzea
1. OOGko kideak lau urterako aukeratuko dira, gehienez.
2. OOG lehenengo aldiz aukeratu behar denean (OOGko ordezkariak berritu
behar direlako edo ikastetxea sortu berria delako), honela jokatuko da:
a) Eskola Komunitatea osatzen duten talde ezberdinetako
(irakasleria,
ikasleria…) aukeratuak izan diren ordezkariak bi multzotan banatuko dira.
b) Eskola-komunitateko talde batek aukeratu beharreko kide-kopurua bikoitia
denean, bi erdiek kide-kopuru bera izan beharko dute. Eskola-komunitateko
talde batek aukeratu beharreko kide-kopurua bakoitia denean, berriz,
lehenengo erdiak bigarrenak baino kide bat gehiago izango du.
3.
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OOGren partaide kopuru erdi bakoitzari dagozkion kideak zehazteko,
hautetsi guztiak hauteskunde-prozesuan lortutako boto-kopuruaren arabera
antolatuko dira. Berdinketa egonez gero, alfabetikoki antolatuko dira.
Zerrenda antolatu ondoren, lehenengoek lehen erdia osatuko dute, eta
gainontzekoek bigarrena.
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4.

Lehen erdiko kideak lau urterako izendatuko dira. Bigarren erdiko kideak,
berriz, bi urterako.

1.1.5.- OOGko hutsuneak betetzeko prozedura
1. Lehen hauteskunde-prozesua edo ondorengoak amaitu ondoren, OOG zatika
berrituko da bi urtetik behin, eta bete gabeko hutsune guztiak beteko dira
orduan.
a) Zatikako berriztapenei dagozkien hutsuneak: Izendatutako kideen
ardura-aldia amaitzean hutsik geratzen diren karguak.
b) Aurreko zatikako berriztapenaren hutsuneak. Aurreko berriztapenean
lau urterako izendatu zituzten arren, ardura-aldiko lehen bi urteetan
OOGko kide izateari utzi diotenek lagatako hutsuneak. Hutsuneak bete egin
behar dira beti, behin-behineko ordezko bat izendatuta egon ala ez egon.
2. Zatitako berriztapena egitean, aurreko zatikako berriztapenetako hutsunerik
egonez gero, oraingo berriztapeneko karguak boto gehien lortzen duten
hautagaiek beteko dituzte. Hautagai horiek lau urterako izendatuko dituzte.
Aurreko berriztapeneko hutsuneak, berriz, boto gehien lortu duten hurrengo
hautagaiek beteko dituzte. Azken horiek bi urterako izendatuko dira. Botoetan
berdinketa badago, hautagaiak alfabetikoki antolatu eta horren arabera
aukeratuko dira.
3. Hutsuneak betetzeko adina ordezkorik ez badago, prozeduraren bat
aukeratuko da, OOGren zereginei buruzko i) atalean zehaztutakoari jarraiki.
1.1.6.- OOGko kideen osaketa aldatzea
1. Ikastetxeetako OOGek, dagozkien eskumenak erabiliz, beren osaketa aldatu
ahal izango dute, AJAn ere kasuan kasuko aldaketa eginez. Dena den, indarrean
dagoen legeriarekin bat jokatuko dute beti.
2. OOGren osaketan egindako aldaketen onarpena ez da indarrean sartuko
onarpenaren ondorengo lehen hauteskunde-prozesua egin arte. Orduan,
aurreko OOGko kide guztiek beren ardura utziko dute, ardura-aldia
edonolakoa dela ere, eta OOGko kide guztiak berritzeari ekingo zaio.
1.1.7.- OOGko kideak aukeratzeko egutegia eta prozedura
OOGko kideak ikasturteko lehen hiruhilekoan aukeratuko dituzte, Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailak horretarako ezarritako epean.
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1.1.8.- Hauteskunde-batzordea
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak OOGko kideak aukeratzeko
epea irekitzat emateko kaleratutako agindua Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita zazpi eguneko epean,
ikastetxe bakoitzean hauteskunde-batzorde bat osatuko da. Batzorde horrek
ondorengo kideak izango ditu: Zuzendaria (batzordeburua izango da) eta
hauteskunde-batzordean kideren bat aukeratu behar duen eskolakomunitateko TALDE bakoitzeko partaide bat. Partaide horiek zozketa bidez
aukeratuko dira. Aldi berean, sektore bakoitzeko ordezko kide bat aukeratuko
da.
Hauteskunde-batzordeak zeregin hauek izango ditu, OOGko kideen
aukeraketari dagokionez:
a) OOGrako ordezkariak izendatzeko eskatzea, ikastetxearen udalerriko
Udalari eta OOGko ordezkariren bat izendatzeko eskubidea duten
erakunde publiko eta pribatuei.
b) Hauteskunde-prozesuko saioak egiteko egunak finkatzea, ahalik eta
jende gehienak parte hartzeko moduan.
c) Aukeraketa-prozedura arautuko duten arauak ezagutzera ematea.
d) Hauteskunde-mahaien eraketa sustatzea. Hauteskunde-mahaiek
zeregin hauek izango dituzte: bozketen buru izatea, ordena zaintzea,
botazioa garbia dela ziurtatzea eta boto-kontaketa egitea.
e) Hauteskunde-prozesuko saioak hezkuntza-administrazioak deialdi
bakoitzerako ezarritako epeen eta baldintzen arabera antolatzea.
Hautagaiak onartzea eta hautesleen zerrenda egitea: epea gutxienez zazpi
egunekoa eta gehienez hamar egunekoa izango da, hauteskunde-batzordea
eratzen den egunetik hasita.
Hautagaien eta hautesleen behin-behineko zerrenda argitaratzea:
hauteskunde-batzordeak hautagaiak onartzeko eta hautesleen zerrenda
osatzeko ezarritako epea amaitu eta hurrengo egunean.
Hautagai bat elkarte edo talde jakin baten izenean aurkezten denean,
hautagaiak izendatzeko garaian horren berri eman beharko da nahitaez.
Hautatzaileen behin-behineko zerrenden aurkako erreklamazioa aurkezteko
epea: gehienez hiru egun, zerrenda argitara ematen den egunetik aurrera.
Aurkeztutako erreklamazioei buruzko erabakia hartzeko epea: gehienez hiru
egun, erreklamazioak aurkezteko epea amaitzen den egunetik hasita.
Hautagai eta hautatzaileen behin betiko zerrenda argitara ematea:
erreklamazioei buruzko erabakia hartu eta biharamunean.
Hauteskundeak: gutxienez lau egun eta gehienez zazpi eguneko epea,
hautatzaile eta hautagaien behin betiko zerrenda ezagutzera ematen den
egunetik aurrera.
Bozketan lortutako emaitzak argitaratzea eta hautetsien izenak behinbehingoz jakinaraztea: hauteskundeak egin eta biharamunean.
Hauteskundeetako emaitzen eta hautetsien behin-behineko zerrendaren
aurkako erreklamazioa aurkezteko epea: gehienez hiru egun, emaitza eta
zerrenda argitaratzen diren egunetik aurrera.

Antolaketa eta Jarduera Araudia

IKASBIDEA IKASTOLA IPI
12.
13.
14.

Erreklamazioei buruzko erabakia: gehienez hiru egun, erreklamazioa
aurkezteko epea bukatzen den egunetik hasita.
Hauteskundeen emaitza eta hautetsien zerrenda behin betiko argitaratzea:
erreklamazioen inguruko erabakia hartu eta biharamunean.
b), c) eta e) ataletan finkatutakoari jarraiki hartutako erabakiak ikastetxeko
iragarki-taulan eta WEB orrian ezarriko dira.

1.1.9.- Erreklamazioak
1.
2.

Berariaz erantzuten ez diren erreklamazio guztiak ezetsitzat joko dira
erabakitzeko epea igarotakoan.
Behin betiko zerrenden aurka errekurtso arrunta jarri ahal izango da,
Hezkuntza Sailari dagokion lurralde-ordezkariaren aurrean, hauteskundebatzordeak behin betiko zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.1.10.- Hautaketa egiteko baldintzak
1.
2.

3.
4.

Botoa kasuan kasuko taldeko edozein kideri eman dakioke, kide hori
hautagai izendatu badute.
Eskola-komunitateko taldeetako ordezkariak aukeratzeko, hautesle
bakoitzak talde bakoitzean aukeratu beharreko ordezkarien kopuru osoaren bi
heren aukeratu ahal izango ditu bere boto-txartelean. Bi heren horiek
zenbaki zatikiarra osatzen badute, aurreko zenbaki osoa hartuko da kontuan.
Ordezkari bakarra aukeratu behar izanez gero, hautesle bakoitzak izen bat
jarriko du bere boto-txartelean.
Artikulu honetan finkatutako hautagai-kopurua baino izen gehiago dituzten
botoek edo hautagaien izenak errepikatzen dituztenek ez dute baliorik
izango.
Ikastetxe berean ordezkaritza-eskubidedun talde bateko baino gehiagoko
kide direnak sektore bakar bateko hautagai izan daitezke soilik.
Duten karguaren ondorioz OOGko kide izan behar dutenak ezingo dira
ordezkari izateko aukeratu.

1.1.11.- Botoaren ezaugarriak
Botoa zuzena eta isilekoa izango da, eta ezin izango da eskuordetu.
1.1.12.- OOGrako irakasleen ordezkariak aukeratzea
1.

2.

8

Ikastetxeko OOGko irakasleen ordezkariak klaustroak aukeratuko ditu.
Klaustroko kide guztiak izango dira hautesle, eta hauteskunde-batzordeak
hautagai izendatu dituen irakasle guztien artean aukeratu ahal izango dute.
Zuzendariak klaustroaren aparteko bilkura deituko du hauteskundebatzordeak finkatutako egunean, eta egun horretan egingo da saioa.
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3.

Aparteko bilkuran hauteskunde-mahaia eratuko da. Hauteskunde-mahaiko
burua ikastetxeko zuzendaria izango da, eta zuzendariaz gain, klaustroko
kide diren beste bi irakasle arituko dira (horiek zozketa bidez aukeratuko
dira). Azkenik, irakaslerik gazteena hauteskunde-mahaiko idazkaria izango
da.

1.1.13.- OOGrako familien ordezkariak aukeratzea
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ikastetxean matrikulatuta dagoen ikasle ororen gurasoak edo legezko
ordezkariak izan daitezke hautesle; hautagai, berriz, Hauteskunde
Batzordeak izendatu dituen guztiak. Aukeratzeko eta aukeratua izateko
eskubidea aita-amek biek izango dute. Gainera, biek batera edo banaka
jardun ahal izango dute, betiere besteari kalterik eragin gabe. Guraso-agintea
baten esku bakarrik dagoenean, berak bakarrik izango du hautesle zein
hautagai izateko eskubidea.
Ikastetxearen Zuzendariak hauteskunde-saiorako deia egingo die ikasleen
gurasoei edo legezko ordezkariei, Hauteskunde Batzordeak ezartzen duen
egunerako.
Hauteskunde-saioaren egunean bertan eratuko da hauteskunde-mahaia.
Ikastetxeko Zuzendariak (bera izango da mahaiko lehendakaria) eta ikasleen
guraso edo legezko bi ordezkarik (zozketa bidez aukeratuko dituzte) osatuko
dute hauteskunde-mahaia. Kide guztietan gazteena izango da idazkaria.
Aldi berean, ordezko mahaikideak aukeratuko dira, eta gurasoak zein legezko
ordezkariak bertaratzen ez badira, mahaia zuzendariak eta bi irakaslek
osatuko dute. Zozketa bidez aukeratuko dituzte horiek, betiere ez badira
beste edozein taldeko ordezkariak aukeratzeko hauteskunde-mahaiko
partaideak.
Gurasoen edo tutoreen ordezkaria aukeratu ahal izateko, nortasun-agiri
nazionala edo pareko beste edozein ziurtagiri aurkeztu beharko dute
hautesleek.
Ahalik eta partaidetzarik handiena lortzeko, ikasleen gurasoek postaz
bozkatu ahal izango dute. Kasu horretan, botoa zenbaketa egin baino lehen
bidali beharko da ikastetxeko hauteskunde-mahaira. Botoa postaz bidaltzen
bada, gutunean botoa eta NANaren edo pareko ziurtagiriaren fotokopia ere
sartu beharko dira.
Ikuskatzaile-lanak ikasleen gurasoek zein tutoreak egin ahal izango dituzte,
gutxienez hamar hauteslek abalatzen badituzte edo aipatutako ikastetxeko
guraso-elkarte batek proposatu baditu.

1.1.14.- OOGrako ikasleen ordezkariak aukeratzea
1.

2.

9

Ikastetxean Bigarren Hezkuntzan matrikulatuta dauden ikasle guztiak
hautesleak dira; hautagaiak, berriz, Hauteskunde Batzordeak izendatuko
ditu.
Ikastetxeko zuzendariak hauteskunderako deialdia egingo du, Hauteskunde
Batzordeak finkatutako egunerako.
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3.

4.

5.
6.

Hauteskunde egunean bertan eratuko da hauteskunde-mahaia; hauteskundemahaia ikastetxeko zuzendariak eta zozketa bidez aukeratuak izan diren bi
ikaslek osatuko dute. Zuzendaria lehendakaria izango da eta bi ikasleetatik
zaharrena idazkaria izango da.
Aldi berean, ordezko mahaikideak aukeratuko dira, eta gurasoak zein legezko
ordezkariak bertaratzen ez badira, hauteskunde-mahaia zuzendariak eta bi
irakaslek
osatuko
dute
(zozketa
bidez
aukeratuak),
betiere
hauteskundemahaiko partaideak ez badira beste edozein taldetakoak.
Gurasoen edo tutoreen ordezkaria aukeratu ahal izateko, hautesleek
nortasun-agiria edo pareko beste edozein ziurtagiri aurkeztu beharko dute.
Ikasleek ikuskatzaile-lanetan jardun ahal izango dute, gutxienez hamar
hauteslek bermatu badituzte edo ikastetxeko ikasle-taldeek proposatu
badituzte. Ikasle-talde horiek ikasle-taldeak arautzen dituen uztailaren 11ko
1532/1986 Errege Dekretuan (uztailaren 29ko BOEn) zehaztutako
araudiaren arabera eratuko dira, gure Autonomia Erkidegoan ez baitago
berezko araudirik.

1.1.15.- OOGrako administrazioko eta zerbitzuetako langileen ordezkaria
aukeratzea
1.

2.
3.

4.

Administrazioko eta zerbitzuetako langiletzat hartuko ditugu ikastetxearekin
lan edo administrazio-harremanak izanik irakaskuntza-funtziorik betetzen ez
duten langileak.
Hauteskunde Batzordeak ezarritako egunerako, talde horretako partaideek
ordezkaria aukeratuko dute.
Hauteskunde egunean eratuko da hauteskunde-mahaia, non ikastetxeko
Zuzendaria (lehendakaria), eta administrazioko eta zerbitzuetako langileen
artetik bi kide izango diren (zozketa bidez aukeratuak); azkenik, idazkaria
bietatik gazteena izango da.
Aldi berean, ordezko mahaikideak aukeratuko dira. Bertaratzen ez badira,
hauteskunde-mahaia zuzendariak eta bi irakaslek osatuko dute (zozketa
bidez aukeratuak), betiere ez badira beste edozein taldetako ordezkariak.

1.1.16.- Botoen zenbaketa
Bozketa amaitu ondoren eratutako hauteskunde-mahaietan botoak zenbatzeari
ekingo zaio. Botoen zenbaketa publikoa izango da eta, bukatu ondoren, akta jasoko
da mahaiko partaide guztien sinadurarekin. Gero, Hauteskunde Batzordera bidaliko
da. Araudi honetan 1.1.5. artikuluak aipatzen duen moduan, bete gabeko postuak
betetzeko, botoak lortu dituzten hautagai guztien izenak azalduko dira aktan botokopuruaren arabera. Berdinketa badago, alfabetikoki zerrendatuko dira.
Aktan, egiten diren alegazioak eta oharrak ere adieraziko dira, eta erreklamazioa
egin duenak sinatu beharko du.
Aldi berean, Araudi honen 1.1.8.e) 2 artikuluan aipatzen den hautagaien
izendapenean azaltzen diren elkarteen edo taldeen erreferentzia egingo da.
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1.1.17.- OOG berria eratzea
1. Aukeratutako partaideen behin betiko zerrenda argitaratu eta bost eguneko
epean, ikastetxeko Zuzendariak ikastetxeko OOG berria eratuko du,
dekretuaren xedapenei jarraituz.
2. Ikastetxearen OOG eratu egingo da, nahiz eta Hezkuntza-elkarteko talde batek
edo batzuek ordezkariak aukeratzen ez badituzte.
1.1.18.- OOGan bete gabeko postuak
1. Berriztapena gauzatu baino lehen OOGko kide izateko baldintzak betetzen ez
dituzten ordezkariek postu hutsak sortuko dituzte, zerrendako hurrengo
hautagaiek beteko dituztenak lortutako boto-kopuruaren arabera. Bete gabeko
postuak betetzeko, azken aldi baterako berriztapenaren aktak erabiliko dira,
nahiz eta bete gabeko postua aurreko berriztapen partzial batekoa izan.
2. Edozein berriztapen partzial egin behar denean, uztaila pasa eta gero geratzen
diren bete gabeko postuak aipatutako berriztapenean beteko dira, eta ez da
ordezkatua bezala kontuan hartuko.
3. Irakasleek utzitako bete gabeko postuak aurreko puntuetan ezarritakoaren
arabera beteko dira, betiere irakasle horiek OOGrako ordezkari aukeratuak
izan badira, aurrerago lagun bakarreko kargu baterako aukeratu edo izendatu
badituzte, eta aipatutako organoaren erabateko kide izatea eskatzen badu.
4. Edonola ere, ordezkaria OOGko kide izendatuko dute, OOGren aldi baterako
berriztapen berria egin bitartean, nahiz eta ordezkatzen denaren izendapena
epe luzeagorako zein laburragorako izan.
5. OOGren eraketan aldaketarik eginez gero, ikastetxeko zuzendariak dagokion
Hezkuntzako Lurralde Ordezkariari jakinarazi beharko dio berehala.
1.1.19.- OOGren funtzionamendurako araudia
1.

OOGko bilerak kide guztiak bertaratu ahal diren orduan eta egunean egingo
dira. Bilerak ohikoak zein ezohikoak izan daitezke.
Ohiko bileretan, ikastetxeko Zuzendariak, OOGren lehendakariak alegia, OOGko
kideei astebete lehenago biltzeko deialdia egingo die, eta bertan gai-zerrenda,
data eta ordua adieraziko ditu; hala badagokio, eztabaidatu behar den
dokumentazioa ere bidaliko du aldez aurretik. Ezohiko bileren deialdietan,
Zuzendariak berrogeita zortzi ordu lehenago egingo du deialdia. Bilkuraren
aparteko izaera Hezkuntza Administrazioak ezartzen duen kasuetan izan ezik,
premia handia duten OOGren bilerei bakarrik eman ahal izango zaie. Gainera,
premia duten gaiak bakarrik sartu beharko dira gai-zerrendan.
2. OOGa gutxienez eskola-hiruhilean behin bilduko da, betiere ikastetxeko
Zuzendariak deialdia egiten badu edo, gutxienez, OOGko kideen herenak hala
eskatzen badu. Azken kasu horretan, Zuzendariak OOGa biltzeko deia egingo du,
gehienez hamar eguneko epean. Edonola ere, OOGa ikasturte-hasieran eta amaieran bilduko da.
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3.

OOGak akordioak gehiengo erlatiboz hartuko ditu, jarraian zehazten diren
kasuetan izan ezik:
a) Zuzendaria aukeratzeko gehiengo absolutua behar izango da.
b) Ikastetxearen hezkuntza-proiektua eta AJA onartzeko edo/eta aldatzeko,
OOGa osatzen duten kide guztien botoen bi herenen gehiengoa lortu
beharko da.

c) Zuzendariaren izendapena baliogabetzeko, OOGko kideen bi herenen
gehiengoa behar izango da.
d) Hezkuntza Administrazioko xedapen orokor batek horrela eskatzen duen
kasuetan.
4. Aurreko atalean adierazitakoaren ondorioetarako, ondorengoak hartuko dira
“gehiengo erlatibo” eta “gehiengo absolutu”tzat:
Gehiengo erlatiboa: bozketa egiteko unean dauden Organoko kideen erdia gehi
bat, gutxienez.
Gehiengo absolutua: Irakasleen Klaustroa eskubidez osatzen duten kide guztien
erdia gehi bat, gutxienez.
1.1.20.- OOGko buruaren eskumenak
OOGko lehendakariari jarraian azaltzen diren funtzioak dagozkio:
a) OOGaren ordezkaritza.
b) Bilkura arrunten eta aparteko bilkuren deialdiak erabakitzea, baita gaizerrenda zehaztea ere, eta horretarako gainontzeko kideek aldez
aurretik egindako eskaerak biltzea.
c) Bilkuren buru izatea, eztabaiden garapena moderatzea eta, arrazoi
justifikaturik izanez gero, bilkura bertan behera uztea.
d) Legeak betetzen direla ziurtatzea.
e) OOGak hartzen dituen erabakien aktak eta ziurtagiriak onestea.
f) OOGko lehendakaria azaldu ezean, bertaratzen ez bada, gaixorik badago
edo legezko beste arrazoiren bat gertatuz gero, zuzendariordeak
ordeztuko du.
1.1.21.- OOGko kideen eskumenak
OOGko kideei ondoko zereginak dagozkie:
a) Bilkurarako deialdi guztien jakinarazpena, aztertu beharreko gaizerrenda eta guzti, jasotzea OOGren lehendakariaren aldetik, eta behar
izanez gero, eztabaidatuko den dokumentazioa ere bilkura izan baino
lehen bidaltzea.
b) Bilkuren eztabaidetan parte hartzea.
c) Pertsonala eta besterenezina den botoa emateko eskubidea erabiltzea
bere botoa emanez.
12
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d) Galde-eskeak egitea.
e) Dagozkion funtzioak bete ahal izateko beharrezkoa den informazioa
lortzea.
OOGko kideek ezin izango dute OOGaren ordezkaritza-funtziorik bete, salbuespen
moduan arau batek edo onartutako akordio batek berariaz adierazten duen
kasuetan izan ezik.
1.1.22.- Idazkariaren eskumenak
OOGaren Idazkariari jarraian azaltzen diren funtzioak dagozkio:
a) Bileretara joatea, hitzarekin eta botorik gabe.
b) Lehendakariak aginduta, bilkuretarako deialdiak egitea eta organoko kideei
hauek helaraztea.
c) Organoko kideen eta organoaren arteko komunikazio-ekintzak jasotzea, eta
ondorioz, kideen intereserako diren jakinarazpenak, datu-eskaerak,
zuzenketak edo edonolako idatziak jasotzea.
d) Gai desberdinei buruzko mezuak prestatzea eta bilkuren aktak idaztea.
e) Organoak hartutako kontsulten, erabakien eta akordioen ziurtagiriak egitea,
gero Lehendakariak onesteko.
1.1.23.- Bileren funtzionamendua eta araudia
1. OOGa eratzeko, bilkurak egiteko, eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko,
Lehendakariak eta Idazkariak bertan izan beharko dute, edo bestela,
Lehendakaria eta Idazkaria legez ordezkatzen dutenek. Horrez gain, OOG lehen
deialdian eratzeko, batzordea osatzen duten kideen erdiak egon behar dute
gutxienez. Bigarren deialdirako, berriz, nahikoa izango da Lehendakaria,
Idazkaria eta bertaratuak egotea.
2. Gai-zerrendan azaltzen ez den gairik ezin izango da ez eztabaidatu ez adostu,
organo kolegiatuko kide guztiak bertaratzen direnean eta gehiengoaren aldeko
botoak gaia premiazkotzat jotzen duenean izan ezik.
3. Egindako bilera guztien akta idazkariak edo ordezkatzen duen kideak edo
idazkari-lanak betetzen dituen kideak idatziko du. Aktan zehaztu beharko
diren datuak honako hauek izango dira: bertaratuak, bileraren gai-zerrenda,
bilkura egin den lekua eta ordua, eztabaidagai nagusiak eta hartutako
erabakiak.
Horrez gain, aktan, organoko kideek hala eskatuta, ondorengo datuak ere
adieraziko dira: hartutako erabakien kontrako botoak, abstentzioak eta
erabakia hartzeko edo aldeko botoa emateko arrazoiak. Aldi berean, edozein
kidek eska dezake berak esandakoa edo proposatutakoa, osorik, idatziz
jasotzeko, betiere ekitaldian bertan edo Lehendakariak ezartzen duen epearen
barruan, berak esandakoari dagokion testua aurkezten badu, eta horrela
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azalduko da aktan edo nahi izanez gero, esandakoaren kopia gehituko zaio
aktari.
Gehiengoak hartutako akordioarekin bat ez datozen kideek berrogeita zortzi
orduko epean, idatziz boto partikularra egin dezakete, eta onartutako testuari
gehituko zaio.
Organoko kideek kontrako botoa ematen dutenean edo botorik ematen ez
dutenean, ez dute erantzukizunik izango hartu diren akordioek ekar
ditzaketen ondorioei dagokienez.
Aktak bilkuran bertan edo hurrengo bilkuran onartuko dira. Dena den,
Idazkariak ziurtagiria egin dezake hartutako berariazko akordioei buruz, nahiz
eta aukera egon akta geroago onartzeko. Akta onartu baino lehen egindako
ziurtagiri horietan jakinaraziko da akta oraindik onartu gabe dagoela.
Eztabaidatzeko gaiak garrantzitsuak direnean, edo OOGko deialdiaren
bilkurara bertaratzen den kideren batek hala eskatzen duenean, botazioa
boto-txartela emanez egingo da, eta jarraian, ikastetxeko Lehendakariak eta
idazkariak botoak zenbatuko dituzte. Hori guztia aktan azaldu beharko da.
1.1.24.- OOGko batzordeak
OOGaren funtzionamendua arintzeko, OOGaren barruan honako batzorde hauek
eratuko dira:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Batzorde Iraunkorra
Ekonomia Batzordea
Segurtasun- eta higiene-batzordea
Bizikidetza Batzordea
Euskara Batzordea
Testuliburuen Kudeaketa Solidarioa egiteko Programaren batzordea

1.1.24.1.- Batzorde Iraunkorra
1. Batzorde Iraunkorrak kide hauek izango ditu:
a) Zuzendaria edo/eta ikasketa-burua.
b) OOGko irakasleen ordezkarien artean aukeratutako bi irakasle.
c) Bi guraso, OOGko kideen artean aukeratuak.
d) OOGko ordezkarien artetik aukeratutako bi ikasle.
e) Arratzu-Ubarrundiako Udalak ikastetxeko OOGan duen ordezkaria.
f) OOGko Idazkaria, batzordeko idazkaria izango dena.
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2. Batzorde Iraunkorrak honako funtzioak eta zereginak izango ditu:
a) OOGaren bileretako gai-zerrenda proposatzea.
b) Ikastetxearen AJA lantzea edota aldatzea; horretarako, aurretik
Klaustroak eta Gurasoen Elkarteak egindako proposamenak ezagutu
behar dira, ondoren eztabaidatzeko, eta hala badagokio, OOGak onar
ditzan.
c) Ikastetxeko zuzendaritza-taldearekin batera lan egitea, ikastetxeko
plangintzaren eta urteko memoriaren zirriborroa, eskolaz kanpoko
jardueren eta jarduera osagarrien plangintza eta ondorengo memoria
prestatzen, eta plangintzak betetzen direla zaintzen, OOGan
eztabaidatu eta onar daitezen.
d) Ikastetxeko zuzendaritza-taldearekin batera lan egitea kudeaketaegitasmoa prestatzen, ondoren OOGan onartzeko.
e) Jangela eta eskola garraioaren funtzionamendu egokia zaintzea.
3. Euskal Eskola Publikoaren Legearen 36,3 b) eta d) artikuluek egozten
dizkieten zereginei jarraiki hartu beharreko erabakiak hartzeko, guraso,
ikasle eta irakasleek Batzorde Iraunkorrean OOGko osoko bilkuran duten
ordezkaritza-portzentaje bera izango dute.
1.1.24.2.- Ekonomia-batzordea
1. Ekonomia-batzordea honako partaideez osatua egongo da:
a) Ikastolako zuzendaria.
b) OOGko idazkaria.
c) OOGko kide den irakasle bat, OOGko beste batzordeetako kide ez
dena.
d) OOGko kide diren gurasoen ordezkari bat, OOGko beste
batzordeetako kide ez dena.
e) OOGko kide den ikasle bat, beste batzordeetako kide ez dena.
2. Ekonomia-batzordeak zeregin hauek beteko ditu:
a) Ikastolaren urteko kudeaketa ekonomikorako planaren egitasmoa
eta dagokion aurrekontua gainbegiratzea, OOGak onartzeko.
b) Ikastolaren urteko balantzea gainbegiratzea, OOGak onartzeko.
c) Ikastolako
idazkariaren kudeaketa ekonomiko arrunta
kontrolatzea, idazkariak aldiro-aldiro aurkeztu beharreko
informazioaren bidez.
d) Ikastolak instalazio eta ekipamenduari dagokienez eta ikastolaren
mantentzeari eta berritzeari dagokienez dituen beharrak OOGari
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jakinaraztea, eta ikastolaren inbentarioaren eguneratzea
kontrolatzea.
e) Ikastolaren kudeaketa ekonomikorako urteko programari buruzko
urteko txostena egitea, aurrekontua barne. Ikastolaren ekipamendu
eta instalazioetan egin beharreko hobekuntzak ere sartu behar dira
txostenean, ondoren OOGak onartzeko.
1.1.24.3.- Segurtasun- eta higiene-batzordea:
1.

Segurtasun eta higiene-batzordearen osaketa hau izango da:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

Ikasketa-burua, batzordeko buru izango dena,
OOGko idazkaria,
OOGko kide den irakasle bat, beste batzordeetako kide ez dena.
OOGko kide den gurasoen ordezkari bat, beste batzordeetako kide ez dena.
OOGko kide den ikasle bat, beste batzordeetako kide ez dena.
Administrazioko eta zerbitzuetako langileen ordezkaria.

Segurtasun- eta higiene-batzordeak zeregin eta eginbehar hauek izango ditu:
a) Ikastolako larrialdietarako plan orokorra lantzea, gerta daitekeen edonolako
ezbeharri aurre hartzeko, eta ikastolan egiten diren ebakuazio-simulazioen
ebaluazioa eta jarraipena egitea.
b) Ikastolako azpiegituran, altzarietan eta instalazioetan eskola-komunitateko
edozein kiderentzat arriskutsua izan daitekeen irregulartasunik ikusiz gero,
OOGari jakinaraztea, dagozkion neurriak hartzeko.
c) Azaroaren 11ko 15/1988 Legearen edukia, droga-mendetasunaren alorreko
prebentzioari, laguntzari eta birgizarteratzeari buruzkoa (EHAA, 1988ko
abenduaren 12koa), betetzen dela zaintzea, ikastetxeetan zuzeneko eragina
duten eremuetan.
d) OOGak bere zeregina betetzeko agintzen dizkion bestelako zereginak.

1.1.24.4.- Bizikidetza-batzordea
1. Bizikidetza-batzordea jarraian adierazten diren kideez osatua egongo da
gutxienez:
a)
b)
c)
d)

Ikasketa-burua, batzordeko buru izango dena.
OOGko kide diren bi irakasle.
OOGko kide diren bi guraso.
OOGko kide diren bi ikasle.

e) Ikastolako orientatzailea.
f) OOGko idazkaria, hitza duena baina botorik ez.
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2. Bizikidetza-batzordearen zeregin nagusia hezkuntza-komunitateko kideen artean
bizikidetza, errespetua eta tolerantzia bultzatzea izango da, hezkuntzakomunitateko edozein partaideren eskubide eta betebeharren araudia betetzen
dela ziurtatuz betiere.
3. Batzordeak, bizikidetzarako arauen eta bere eskumenen barruan bete beharreko
zeregin guztiak betetzeari buruzko xehetasunak jakinaraziko dizkio OOGari.
1.1.24.5.- Euskara Batzordea
1. Euskara batzordeak kide hauek izango ditu:
a) Zuzendaria edo/eta ikasketaburua.
b) OOGko irakasleen ordezkarien artean aukeratutako bi irakasle.
c) Ikasleen bi guraso, OOGko kideen artean aukeratuak.
d) OOGko ordezkarien artetik aukeratutako bi ikasle.
e) OOGko idazkaria, boturik gabe.
2. Euskara batzordearen zereginak:
a) Ikastetxeko partaide desberdinen euskara gaitasuna, erabilpen esparrua,
jarrerak,…diagnosia baten bidez aztertu eta ezagutu ondoren,
Normalkuntzako Proiektua gauzatzeko irizpideak markatu eta
proposamenak luzatu.
b) Ikastetxeko Hizkuntza proiektua taxutzean, haren jarraipena egin Euskara
Normalkuntzaren Proiektua bermatu ahal izateko.
c) Urteko plangintza egiteko ikastolako estamentu guztietako ekarpenak eta
beharrak aztertu ondoren, lehentasunak ezarri.
d) Planaren prozesua eta emaitzak ebaluatu, baloratu eta hurrengo urterako
urratsak finkatu.
1.1.24.6.- Testuliburuen kudeaketa solidarioa egiteko programaren batzordea
1. Batzordea jarraian adierazten diren kideez osatua egongo da gutxienez:
a) OOGko presidentea edo berak eskuordetzen duen beste edozein pertsona.
b) Ikastetxeko idazkaria: batzordeko idazkari lanak beteko ditu.
c) Ikasleen gurasoen 2 ordezkari. Horietako batek OOGko kidea izan behar du,
eta organo horrek proposatuta aukeratu behar da; bestea, berriz, ikasleen
GURASOEN ELKARTEAK proposatuta aukeratu behar da.
d) Lehen Hezkuntzako zikloko koordinatzaileak eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako Ikasketaburu albokoa.
2. Batzordearen funtzioak honako hauek dira:
a) OOGri bidaltzea Pedagogi Batzordeak prestatuko duen zerrenda, hau da,
agindu honen xede diren testuliburuak eta materialak osatutakoa, zentroak
maila bakoitzean erabiliko dituenenak.
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b) Testuliburuak eta materialak eskuratzeko prozedura eta lekuak proposatzea.
Guraso-elkarteak hala eskatzen badu, Batzordeak euren esku utz dezake
aipatutako prozeduraz arduratzea.
c) Familiei emango zaizkien testuliburuen eta materialen zerrenda
gainbegiratzea.
d) Materialak erabiltzeagatik familiek egin ditzaketen ekarpenei buruzko
indarreko legerian ezarritakoa betetzen dela kontrolatzea.
e) Uko egite indibidualak jasotzea.
f) Programaren helburuak betetzea, ebaluatzea eta OOGri hobekuntzak
proposatzea.
g) Programako materialak babesteko eta zaintzeko, erregistratzeko eta
identifikatzeko eta urtero berrikusteko prozedura zehaztea.
h) OOGk , indarreko legeria betez , programa garatzeko agintzen dion beste
edozein funtzio.
1.1.24.6.- Batzorde guztietarako arauak
1. Batzorde horiek guztiek OOGaren eskuordez eta aginduz jardungo dute, eta
OOGaren osoko bilkuraren mende egongo dira beti.
2. Nolanahi ere, OOGaren osoko bilkurak aurretik berretsi gabe gauzatu behar diren
erabakiak eskuordetzen direnean, batzorde iraunkorrari buruzko 1.1.24.1.(3)
artikuluan zehaztu den bezala eta 30/1992 Legean, Administrazio Publikoetako
Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Arruntari buruzkoan,
ezarritakoarekin bat etorriz egingo da botoen haztapena, besterik adierazten
duen kasuetan izan ezik. Halakoetan, batzordeak eskuordetzan adierazten dena
bete beharko du zehatz-mehatz.
1.2.- Irakasleen klaustroa
1.2.1.- Irakasleen klaustroaren izaera, osaera eta eskumenak
Irakasleek ikastolan parte hartzeko duten organoa da irakasleen klaustroa.
Ikastolan lan egiten duten irakasle guztiek osatuko dute, eta ikastolako zuzendaria
izango dute buru.
2. Klaustroaren zereginak jarraian adierazten direnak izango dira:
a) Ikastetxearen curriculum-proiektua eta irakas-jardueren programa lantzea
eta onartzea, OOGak hauek ikastetxearen hezkuntza-proiektuan zehaztutako
jarraibideekin bat izanik.
b) Irakas-jardueren programa betetzen ari den jakinaraztea ordezkaritzaorgano gorenari, OOGak urteko memoria onar dezan, hala badagokio.
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c) Ikastolan garatu beharreko pedagogia-esperimentazio edo
-ikerketaren
alorrean ekimenak sustatzea.
d) Funtzionamendurako arauak onartzea.
e) Irakasleen prestakuntzari dagokionez, prestakuntza-jardueren, eskolaz
kanpoko jardueren eta jarduera osagarrien programa jakinaraztea; programa
hori Euskal Eskola Publikoaren Legearen 36.3 artikuluan xedatutakoa
kontuan hartuz landuko da OOGak onartu baino lehen.
f) Legezko zein arauzko xedapenen ondorioz izan dezakeen beste edozein
zeregin.
3. Irakasleen klaustroak OOGrako bere ordezkariak lau urterako aukeratuko ditu,
ikasturtearen lehen hiruhilekoan. Txandakatzeko irizpideari jarraituko zaio,
etapa guztietako ordezkariak egoteko ahalegina eginez.
1.2.2.- Irakasleen klaustroaren funtzionamendurako araudia
1.2.2.1.- Zuzendaritza-taldeak irakasle-taldeek zein irakasleek bakarka egiten
dituzten proposamenak jasoko ditu, eta proposamen horien arabera
klaustroaren bileretarako gai-zerrenda osatuko dute. Klaustroak gutxienez
hiru hilean behin egingo du bilera arrunta, eta bilkura bereziak ikastolako
zuzendariak edo gutxienez klaustroko kideen laurden batek eskatzen
duten guztietan egingo dira. Horrez gain, bilkura bana egin beharko dira
ikasturte-hasiera eta -amaieran.
Ikasturte-hasieran, bildu egingo da klaustroa ikastolak ikasturtean izango
duen antolaketa onartu eta jarduera-programari oniritzia emateko.
Ikasturte-amaierako bilkuran, berriz, ikasturtearen garapenari buruzko
txostena egingo du, urteko memorian jasotzeko eta hurrengo ikasturteko
irakas-jardueren programan jasoko diren irakas-proiektuak zehazteko.
1.2.2.2.- Klaustroko bilkurak derrigorrezkoak dira klaustroko kide guztientzat.
1.2.2.3.- Irakasleen klaustroaren bilkura guztien akta egin beharko du ikastolako
idazkariak. Aktan zehaztu beharko diren datuak honako hauek dira:
bertaratu direnen izen-abizenak, bileraren gai-zerrenda, bilkura egin den
lekua eta ordua, eztabaidatutako gai nagusiak eta hartutako erabakien
edukia.
Horrez gain, aktan beste datu hauek ere azalduko dira klaustroko kideek
hala eskatzen badute: hartutako erabakiak izandako kontrako botoak,
abstentzioak eta erabakia hartzea justifikatzen duten arrazoiak edo aldeko
botoa emateko arrazoiak. Era berean, edozein kidek eska dezake berak
esandakoa edo proposatutakoa, osorik, idatziz azaltzea, saioan bertan edo
klaustroko buruak ezartzen duen epean, berak esandakoari dagokion
testua aurkezten badu, eta horrela azalduko da aktan, edo nahi izanez
gero, esandakoaren kopia erantsiko zaio aktari.
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Gehiengoak hartutako erabakiarekin bat ez datozen kideek, idatziz boto
partikularra eman dezakete berrogeita zortzi orduko epean, eta
onartutako testuari erantsiko zaio.
Aktak, bilkuran bertan edo hurrengo bilkuran onartuko dira, baina hala
ere, hartutako erabaki zehatzei buruzko ziurtagiria luza dezake idazkariak,
ondoren akta onartzeari kalterik eragin gabe. Akta onartu baino lehen
hartutako erabakiei buruz luzatzen diren ziurtagirietan, ziurtagiria akta
onartu baino lehen luzatu dela jakinaraziko da.
1.3.- Zuzendaritza-taldea
1.3.1.- Zuzendaritza-taldearen osaera
Kide bakarreko aginte-organoek osatzen dute, Haur Hezkuntza, Lehen
Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzako etapetako zuzendaritza-taldea, eta
dagozkien funtzioak betetzeko garaian modu koordinatuan lan egiten dute,
ikastolako zuzendariaren menpe. Ikasbidea ikastolako zuzendaritza-taldea
ondoko kideez osatua dago:
•
•
•
•
•
•

Zuzendaria.
Zuzendariordea.
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Ikasketaburua.
DBH eta DBHOko Ikasketaburua.
DBH eta DBHOko Ikasketaburu Ondokoa.
Idazkaria.

1.3.2.- Zuzendaritza-taldearen zeregin eta eskumenak
a) Zuzendariari laguntzea edozein gairi buruz.
b) Kudeaketa-proiektua, prestakuntza-jardueren programa, eskolaz
kanpoko jardueren programa, jarduera osagarrien programa eta urteko
kudeaketa-programa lantzea, OOGak onar ditzan.
c) Aurreko atalean aipatu diren programak gauzatzen direla koordinatu
eta gainbegiratzea, eta OOGari programen gauzapenari buruzko
informazioa ematea urteko memoria onar dezan.
d) Urteko memoriaren zirriborroa egitea, OOGak eztabaidatzeko.
e) OOGari euskal eskola publikoko beste ikastetxe batzuekin lankidetzaharremanak finkatzeko proposatzea, batetik, eta organo honek,
egokitzat jotzen baditu, kultur eta hezkuntza-xedeetarako beste
erakunde batzuekin hitzarmenak sinatzeko proposamena egitea
hezkuntza-administrazioari.
f) Klaustroa eta banakakoen interesak entzun ondoren, irakasle-taldeak
antolatzea eta, ikasturte bakoitzaren hasieran, irakasleei jarduerak
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banatzeko bete beharreko irizpideak finkatzea, jakintzagaia arautzen
duten arauen arabera.
g) Ikastolako irakas-jardunean curriculum-proiektua betetzen dela
ziurtatzea.
1.3.3.-

Ikastolako jarduna hiru esparrutan banatuko da, eta bakoitza zuzendaritzataldeko kide baten ardurapean egongo da.
a) Esparru pertsonala eta kanpo-harremanen esparrua zuzendariaren
edo zuzendariordearen mende egongo dira.
b) Pedagogia- eta hezkuntza-zerbitzuen esparrua ikasketa-buruen
mende egongo da.
c) Administrazio- eta ekonomia-esparrua idazkariaren mende egongo da.

1.3.4.-

1.3.5.-

Zuzendaritza-taldeak kide guztien artean hartuko ditu erabakiak, kide
bakoitzari dagozkion zereginen arabera. Horregatik, hemen eztabaidatuko
dira ikastolako arazoak, eta hemen hartuko dira dagozkion erabakiak.
Ondoren, kide bakoitzak bere eskumeneko esparruan gauzatu beharko
ditu erabaki horiek.
Astean behin egingo du bilkura arrunta. Bilkura bereziak, berriz,
zuzendariak erabakitzen duen guztietan edo taldeko kideen bi herenek
eskatzen duten guztietan egingo dira.

1.4.- Zuzendaria
Zuzendaria da ikastolaren kudeaketa orokorraren eta funtzionamenduaren
arduraduna, eta bereziki ikastolako irakas-jardunaren arduraduna, OOGak
emandako jarraibideekin bat etorriz.
1.4.1.- Zeregin eta eginbeharrak
a)
b)

c)
d)
e)
f)
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Ikastolaren ordezkari ofiziala izatea eta ikastolan hezkuntzaadministrazioaren ordezkari izatea.
Ikastolaren funtzionamendua zuzentzea eta koordinatzea, eta ikastolako
ekitaldi akademikoak eta organo kolegiatuen bilkurak deitzea eta
zuzentzea.
Ikastolaren gastuak baimentzea, ikastola kudeatzeko urteko programaren
arabera, eta ordainketak agintzea.
Euskal Eskola Publikoaren Legearen 63. artikuluan zehazten diren lan,
zerbitzu eta hornikuntzen kontratazioak egitea.
Ziurtagiri eta agiri ofizialei oniritzia ematea.
Legeak eta indarrean dauden gainontzeko xedapenak betetzea eta
betearaztea.

Antolaketa eta Jarduera Araudia

IKASBIDEA IKASTOLA IPI
g)

Ikastolako zuzendaritza-ardurak bete behar dituzten irakasleak
izendatzea, eta izendapen hori OOGari jakinaraztea, ondoren hezkuntzaadministrazioak izendapena berresteko.
h) Ikastolari atxikitako langile guztien buru izatea.
i)
Klaustroari entzun ondoren, ikasleek ikastolan irakas-jarduerak eta
jarduera osagarriak egiteko erabil ditzaketen lokalak zehaztea; klaustroari
eta/edo OOGari entzun ondoren, ikastolako ikasleentzako eskolaz
kanpoko jarduerak egiteko, ikastolako ikasle- eta guraso-elkarteen
funtzionamendura eta hezkuntza-komunitateko sektoreek biltzeko
eskubidea gauzatzeko erabil ditzaketen lokalak zehaztea, eta eskolaorduetatik kanpo ikastolaz kanpoko erakundeei lokalak jarduera
zehatzetarako uzteko eskaeren gaineko erabakia hartzea OOGarekin
batera.
j)
Ikastolaren izenean administrazioarekin, guraso-elkartearekin eta
erakundeekin egin beharreko harremanez arduratzea.
k) Indarrean dauden xedapenek ematen dizkioten gainerako zereginak,
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko organoek eskuordetzen
dituztenak eta OOGak edo irakasleen klaustroak beren eskumenen
barruak egozten dizkiotenak.
1.4.2.- Zuzendarigai izateko betekizunak
1. Ikastolako karreradun edozein irakasle funtzionario izan daiteke zuzendarigai,
ondoko baldintzak betetzen baditu:
a) Gutxienez bost urteko antzinatasuna izatea karrerako funtzionario gisa,
zuzendarigai izateko aurkezten den irakaskuntzako funtzio publikoko
kidegoan.
b) Maila eta erregimen bereko irakaskuntzaren bat ematen duen ikastetxe
batean gutxienez bost urtez irakasle aritzea.
c) Hautagai aurkezten den ikastetxean langile finkoa izatea, gutxienez bi
ikasturteko antzinatasunarekin.
1.4.3.- Zuzendaria aukeratu eta izendatzea
1. Zuzendaria ikastolako OOGak aukeratuko du, irakasleen klaustroaren
proposamenari jarraiki.
2. OOGak zuzendaria aukeratzeko, OOGko kideen gehiengo absolutua behar da.
3. Hautagai bat baino gehiago aurkezten bada eta inork gehiengo absoluturik
lortzen ez badu, berriz egingo da bozketa, baina oraingoan, lehenengo aldian
boto gehien lortu dituen hautagaia bakarrik izango da hautagai. Bigarren
bozketa honetan ere, OOGko kideen gehiengo absolutua lortu beharko da.
4. Aukeraketa egin ondoren, kargua uzten duen zuzendariak kargu-uzte horren
berri emango dio lurralde-ordezkaritzari, honek izendapen berriari ekiteko.
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1.4.4.- Hezkuntza-administrazioak zuzendaria izendatzea.
Hautagairik ez badago, edo hautagaiek gehiengo osoa lortzen ez badute,
hezkuntza-administrazioak ikastetxeko irakasle bat izendatuko du zuzendari,
une bakoitzean ezartzen diren irizpideen arabera.
1.4.5. Zuzendariak kargua uztea
1. Ikastolako zuzendariaren zereginak haren agintaldia amaitzearekin batera
amaituko dira.
2. Hala ere, zuzendariak bere zereginak betetzen ez baditu, ikastolako OOGak bi
herenen gehiengoa lortuz gero zuzendaria bere kargutik kentzeko eskatu ahal
izango dio Hezkuntza Administrazioari.
3. Aurreko atalean adierazitakoaren ondorioz, edo hezkuntza-administrazioak
hala erabaki duelako zuzendaria bere kargutik kentzen bada, zuzendaritzataldeko gainontzeko kideek ere bertan behera utzi beharko dituzte beren
karguak.
1.4.6.- Zuzendariaren ordezkapenak
Gaixotasunagatik, baimen ofizialengatik edo indarreko araudiak onartzen duen
bestelako arrazoi bat dela medio ikastolako zuzendaria ez badago,
zuzendariordeak ordezkatuko du, zuzendariak berriro ere bere lanari ekiten
dion arte.
1.5. - Zuzendariordea
Zuzendariordea Bigarren Hezkuntzan irakasten duen irakasle bat izango da.
Lanean dagoen karrerako funtzionarioa izan beharko du, eta behin betiko
destinoa ikastolan izan beharko du.
1.5.1.- Zeregin eta eginbeharrak
1. Zuzendariordea Bigarren Hezkuntzako ikasketaburuekin batera arituko da
ardura honi dagozkion zereginetan.
2. Zuzendariordeak zuzendaria eta zuzendaritzako taldekideak ordezkatuko ditu
haiek gaixotasuna, baimen ofiziala edo behar bezala justifikatutako bestelako
arrazoiren batengatik kanpoan direnean.
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1.6.-

Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako
ikasketaburuak
Ikasketaburuak Haur Hezkuntzan edo Lehen Hezkuntzan eta Bigarren
Hezkuntzan eskola ematen duten irakasleak izango dira. Lanean ari diren
karrerako funtzionarioak izan beharko dute eta behin betiko destinoa ikastolan.
Ikasketa-buruek egin behar dute etapa bakoitzeko curriculum-proiektuaren eta
irakas-jardueren programaren koordinazioa eta jarraipena, zuzendariaren
agindupean betiere.
Ikasketa-buruak ez badaude, gaixotasuna, baimen ofiziala edo behar bezala
justifikatutako beste arrazoiren batengatik, ikastolako zuzendariordeak
ordezkatuko ditu.
1.6.1.- Zeregin eta eginbeharrak
a) Ikastetxeko hezkuntza-proiektuari, curriculum-proiektuari eta urteko
programazio orokorrari jarraiki, izaera akademikoa duten jarduera osagarriak
koordinatu.
b) Eskola-ordutegia antolatu eta betearazi.
c) Ikastolako ziklo eta departamenduen zereginak koordinatu.
d) Ikastolako tutoreen eta irakasleen jarduna koordinatu eta zuzendu, ezarritako
programazioen eta tutoretza-planen arabera.
e) Ebaluazio- eta orientazio-prozesuak koordinatu.
f) Irakasleak bertaratzen ez direnean sortzen diren hutsuneak ordezkoekin bete.
g) Hezkuntza Ikuskaritzari irakasleen hutsegiteen hileko jakinarazpena bidali.
h) Ikasleen asistentzia kontrolatzeko prozedurak abian ipini eta jarraipena egin.
i) Hezkuntza-komunitateko kideen artean bizikidetza, errespetua eta tolerantzia
sustatu, eta
eskola komunitateko partaide guztien eskubideak eta
betebeharrak ziurtatu.
j) Ikasleen antolakuntza eta haien partaidetza bultzatu eta ahalbidetu.
k) Urteko planean jaso beharreko berrikuntza edota prestakuntzako proiektu
zehatzetan jorratuko diren gaiak proposatu.
l) Ikasketa-buruen menpe egongo dira etapa bakoitzeko pedagogia-batzordeak,
irakasleak eta hezkuntza-zerbitzuak.
m) Ikastolako aginte-organoek agintzen dioten beste edozein zeregin.

1.7.- Bigarren Hezkuntzako Ikasketaburu Ondokoa eta Idazkariordea
Bigarren Hezkuntzako Ikasketaburu Ondokoa etapa horretan eskolak ematen dituen
irakasle izan beharko da, lanean dagoen karrerako funtzionarioa, eta behin betiko
destinoa ikastetxean duena.
Idazkaria ez badago, gaixotasuna, baimen ofiziala edo behar bezala justifikatutako beste
arrazoiren batengatik, ikastolako ikasketaburu albokoak beteko ditu haren zereginak.
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1.7.1.- Zeregin eta eginbeharrak
1.- Ikasketa-buruek betetzen dituztenak baina DBHn soilik.
1.8. - Idazkaria
Idazkaria irakasle bat izango da, lanean dagoen karrerako funtzionarioa izango
dena, eta behin betiko destinoa ikastolan duena.
1.8.1.- Zeregin eta eginbeharrak
a) OOGak, zuzendaritza-taldeak eta klaustroak egiten dituzten bilkuretako gai
zerrenda prestatu Zuzendariak finkatzen duenaren arabera. Bileren akta egin.
b) Zuzendaritzak deitutako organo kolegiatuen bileren akta egin.
c) Aktez, espedienteez eta dokumentazioaz arduratu. d) Ikastolako ekintza,
ebazpen eta erabaki guztiak, eta ikastolaren aurrekari, liburu eta agiriak
egiaztatzea, zuzendariaren oniritziaren bidez.
d) Ikastolako kontabilitatea kudeatu.
e) Urteko aurrekontuan ikastetxeko beharren zerrenda egin egoera ekonomikoa
kontuan hartuz.
f) Aurrekontuari dagokion kitapen-kontuaren agiria prestatu, zuzendaritzataldeak eta ekonomia-batzordeak OOGan aurkezteko, eta hala badagokio
onartzeko.
g) Kontratazioak eta materiala erosteko prestakizunak eta inbertsioak egin.
h) Ikastolako ondasunen inbentarioa egin.
i) Instalazioen mantentze-lanak gainbegiratu.
j) Xedapenek, araudiek eta ikastolako antolaketa eta funtzionamendurako
araudiek finkatutako gainontzeko zereginak gainbegiratu.
1.9.- Zuzendaritza-taldeko kideak aukeratu eta izendatu
1. Zuzendariak, zuzendaritza-taldeko kideak izendatuko ditu hurrengo atalean
finkatutako baldintzak betetzen dituzten irakasleen artean, eta hezkuntzaadministrazioari irakasle horiek izendatzeko proposamena bidaliko dio, baita
OOGari entzuteko izapidea bete izanaren jakinarazpena ere.
2. Zuzendaritza-taldeko kide guztiak lanean dauden karrerako irakasle
funtzionarioak izango dira, eta behin betiko destinoa ikastolan izan beharko dute.
3. Egoera berezietan, eta horretarako dagokion lurralde-ordezkariak berariazko
baimena eman ondoren, ikastolan behin betiko destinoa ez duen irakasle bat
izenda dezake, baina izendapen honek ez dio eskubiderik emango hurrengo
ikasturteetan ikastolan jarraitzeko.
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1.10.- Zuzendaritza-taldeko kideek kargua uztea
1. Zuzendaritza-taldeko kideek beren kargua utziko dute zuzendariak araudi honetan
zehazten den edozein arrazoirengatik bere kargua uzten duenean.
2. Hala ere, bere zereginak behar bezala betetzen ez baditu, edo beste edozein arrazoi
batengatik, eta OOGari entzun ondoren, kide bakarreko edozein kargu uzteko
proposamena egin ahal izango dio ikastolako zuzendariak hezkuntzaadministrazioari. Horrela sortzen d(ir)en hutsunea(k), finkatutako baldintzak
betetzen dituen ikastolako beste irakasle batek beteko d(it)u. Zuzendariak
izendatuko du irakasle hori, izaera orokorrarekin ezarritako prozedurari jarraiki.
Hezkuntza-administrazioak berak hala eskatuta sortzen diren hutsuneak ere modu
berean beteko dira.
3. Proposamen berria dagokion lurralde-ordezkariari bidaliko zaio, honek
izendapena egin dezan.
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2.- PARTE HARTZEKO ETA LANKIDETZAKO ORGANOAK

Ikasbidea ikastolak parte-hartzeko organo hauek izango ditu:
a) Gurasoena
• Familien edota legezko ordezkarien batzarra
b) Ikasleena
• Gelako ordezkariak
• Ikasleen ordezkarien batzarra

Hauek dira lankidetza-organoak:
• Familien elkartea(k) eta ikasleen elkartea(k).
2.1.- Familien eta legezko ordezkarien batzarra
Gurasoen batzarra ikasleen familiek edo legezko ordezkariek osatuko dute.
2.1.1.- Zereginak
a) Egokitzat jotzen dituen proposamenak ikastolako gainontzeko organoetara
luzatu, besteak beste, irakas-jardueren programazioaren gauzapena,
prestakuntza-jardueren, eskolaz kanpoko jarduerena, jarduera osagarriena eta
urteko kudeaketa-programarena.
b) Zuzendaritza-taldearekin eta klaustroarekin harremanak izan ikastolako
hezkuntza-proiektuaren garapenean ahalik eta lankidetza handiena lortzeko.
c) Gurasoen ekimenak bultzatu ikastolako elkarbizitza sustatzeko.
d) Organo kolegiatuetako bilkuretan ordezkariak azaldu, ikastetxeko
kudeaketari buruzko informazioa izateko.
e) Funtzionamendurako arauak onartu.
Gurasoen batzarra urtean behin bilduko da, ikasturteko lehen hiruhilekoan,
edota gurasoen %10ek hala eskatzen dutenean.
Gurasoen batzarrak barne-organo bat (mahaia) izan dezake, zuzeneko eta
isilpeko botoaren bidez aukeratuko dena; barne-organo horrek gurasoen
batzarraren bilerak antolatuko ditu eta batzarrak hartutako erabakiak
gauzatzen direla gainbegiratuko du.
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2.2.- Gelako ordezkariak eta ikasleen ordezkarien batzordea
2.2.1.- Gelako ordezkariak
1. Ikasle-talde bakoitzak, zuzeneko eta isilpeko bozketaren bitartez,
ikasturtearen lehenengo hilabetean zehar eta ikasturte osorako, ikasturteko
ordezkaria aukeratuko du, ikasleen ordezkarien batzordeko kide izango dena.
Ordezkariorde bat ere aukeratuko da, ordezkaria ez dagoenean edo gaixo
dagoenean ordezkatuko duena, bete beharreko funtzioetan lagunduz.
2. Ikasgelako ordezkarien eta ordezkariordeen hautaketa ikasketa-buruak
antolatuko du, eta berak ezarriko ditu bozketarako arauak, talde bakoitzaren
tutorearekin eta ikasleek OOGan dituzten ordezkariekin elkarlanean.
3. Edonola ere, taldeko ikasle guztiak izango dira hautesle eta hautagai,
hautagaitzarik aurkeztu gabe. Bozketan, ikasle bakoitzak izen bakar bat jarriko
du boto-txartelean. Boto gehien lortzen dituen ikaslea izango da ordezkaria,
eta ordezkariordea, berriz, hurrengoa. Berdinketa hausteko, bozketa berriz
egingo da boto gutxien lortu duen ikaslea zerrendatik kanpo utzita.
4. Ordezkariak eta ordezkariordeak atzera bota ahal izango dira; baina
horretarako, aldez aurretik tutoreari txosten arrazoitua bidaliko zaio,
ordezkaria zein ordezkariordea aukeratu zuten ikasleen gehiengo osoarekin.
Kasu horretan, beste hauteskunde batzuetarako deialdia egingo da, hamabost
eguneko epean eta aurreko atalean adierazitakoa kontuan hartuta.
2.2.2.- Gelako ordezkarien zereginak.
a) Ordezkarien batzordearen bileretako eztabaidetan parte hartu.
b) Aginte Organoei eta Koordinazio Didaktikorako Organoei ordezkatzen duten
taldearen iradokizunak eta kexak adierazi.
c) Ikasleen arteko bizikidetza sustatu.
d) Funtzionamenduan eragina duten gaietan tutorearekin eta gainontzeko
irakasleekin lan egin.
e) Ikasketa-buruari gelako batzarra deitzeko eskatu, zerbaiten berri eman edota
iritzi eta proposamenak jasotzeko, bizikidetza-arauetan ezarritako
baldintzekin bat etorriz.
f) Irakasleekin
eta Ikastetxearen Aginte Organoekin ikastetxearen
funtzionamendu egokia lortzeko lan egin.
g) Ikastetxeko materiala eta instalazioak behar bezala erabiltzen direla arduratu.
h) Euren eskumenen barruan egonik, ikastetxeko aginte-organoek esleitzen
dieten funtzio oro.
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2.2.3.- Ordezkarien batzordearen eraketa eta funtzionamendurako araudia.
1. Ikasbidea Ikastolak Bigarren Hezkuntzako ikasleen Ordezkarien Batzordea
izango du, eta taldeetako ordezkariek eta ikastetxeko OOGko ikasleen
ordezkariek osatuko dute.
2. Ordezkarien batzordeak berak erabakiko ditu bere funtzionamendurako
arauak. Ikasketa-buruak onartu ondoren sartuko dira indarrean arau horiek.
Arau horiek atzera bota ahal izango dira Legeak hala agintzen badu edota
Araudi honetako legeen edo ikasleen eta eskola-elkarteko gainontzeko kideen
eskubideen edo betebeharren aurka badoaz,.
3. Edonola ere, Ikastetxeko ikasleen artean dagoen aniztasuna eta ordezkarien
batzordearen eraginkortasuna zaindu beharko dira.
4. Zuzendariak espazio egoki bat utziko dio ordezkarien batzordeari, euren
bilerak egiteko; halaber, behar bezala funtzionatzeko behar dituzten
baliabideak ere eskuratuko dio.
5. Ordezkarien batzordeko kideek, OOGko ordezkarien bitartez OOGko
bilkuretako aktak kontsulta ditzakete, baita Ikastetxeko administrazio-mailako
beste edozein dokumentazio ere, baldin eta dokumentazio horren erabileraren
ondorioz pertsonen intimitatearen aurka egiten ez bada.

2.2.4. -Ordezkari-batzarraren zereginak
a) Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua, Urteko Plana eta Urteko Oroitidazkia egiteko
eta eskola-jarduna antolatzeko proposamenak zuzendaritza-taldeari luzatu.
b) OOGko ikasleen ordezkariei aholkularitza eta laguntza eskaini.
c) OOGko ikasleen ordezkarien aldetik informazioa jaso, OOGan oro har
jorratutako gaiei buruz.
d) Behar izanez gero, OOGrako txostenak egin.
e) AJA aldatzeko proposamenak egin.
f) Ikasleei ordezkarien batzordearen jarduerei buruzko informazioa eman.
g) Ikastetxean jarduera osagarriak eta eskolaz kanpoko jarduerak garatzeko
proposamenak egin.
h) Ikasleengan berariaz eragina duen beste edozein erabaki aurkeztu.
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2.3.- Ikasleen eta gurasoen elkarteak
2.3.1.- Ikasleen eta familien elkarteak.
1.

2.
3.

4.
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Ikasbidea ikastolak helbide soziala eta ikastolako funtzionamenduan parte
hartzeko aukera emango die gurasoen eta ikasleen elkarteei. Elkarte horiek
bat etorri behar dute otsailaren
10eko 66/1987 dekretuarekin Euskal
Autonomia Erkidegoko ikasleen gurasoen elkarteak (87/04/07ko EHAA) eta
1986ko uztailaren 11ko 1532/1986 errege-dekretuan (uztailaren 29ko EBO)
ezarritakoaren arabera eratutako ikasleen elkarteak arautzen dituena.
Ikastolan ikasleen eta gurasoen elkarte bat baino gehiago egon daiteke.
Elkarte horietako kide izatea borondatezkoa da. Beraz, ikasleen gurasoak zein
ikasleak ezin izango dira behartuak izango eratutako Elkarteetan izena
ematera edo elkarteei ekonomikoki laguntzera.
Elkarteek eskubidea dute beren jardueretarako ikastolako lokalak erabiltzeko,
baldin eta eskolako bizimodu normala galarazten ez badute.
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3.- PEDAGOGIA KOORDINATZEKO ORGANOAK
Ikasbidea Ikastolan pedagogia arloa koordinatzeko organo hauek egon
daitezke:
• Irakasleak
• Ziklo eta departamenduetako irakasle-taldeak
• Pedagogia koordinatzeko batzordea
• Pedagogia-foroa
• Euskara-batzordea
Era berean, ondokoen laguntza jaso ahal izango dute, hezkuntza-jarduera
hobetze aldera:
• Hezkuntza-zerbitzuena
• Eskola-zerbitzuena
3.1.- Irakasleak
Zuzendaritza-taldearen zeregina da klaustroa eta irakasleen proposamen
pedagogikoak entzun ondoren, irakasle-taldeak osatzea eta ikasturte
bakoitzaren hasieran irakasleak beren jardueretara atxikitzeko irizpideak
finkatzea, betiere irakasgai bakoitza arautzen duten baldintzen arabera. Urtero,
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ikasturte hasieran bidaltzen duen
zirkular edo ebazpenean jasotako jarraibideak kontuan hartu beharra dago.
Zereginak
a) Ikastetxearen Curriculum Proiektuarekin bat etorriz, irakas-jardueren
programazioa landu, garatu eta ebaluatu.
b) Ikasleen tutoretzaz arduratu.
c) Irakasle-taldeetan parte hartu..
d) Ikastolako urteko plana egiten lagundu.
e) Prestakuntza-jardueretan parte hartu, Hezkuntza Sailak eta ikastolako
gobernu-organoen irizpideen arabera.
f) Egozten zaizkien ardura eta zereginak bete.
g) Ikastolako antolaketan eta jardunetan lagundu.
h) Klaustroaren bilkuretara, pedagogia koordinatzeko organoetara eta hautatu
diren organo kolegiatuen bileretara joan.
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i)

Irakasleek, eskolak emateaz gain, ondoko zereginetako bat bete ahal izango
dute:
1.- Zuzendaritza
2.- Tutoretza
3.- Irakasle-taldeen erantzukizuna
4.- Hezkuntza-zerbitzuen erantzukizuna

3.1.1.- Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakasleak
1. Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako edozein ziklotan ikasle-talde
bakoitzak irakasle tutore bat izango du, ikasle-talde bereko gainerako irakasle
espezialistekin eta laguntzako irakasleekin koordinatu beharko duena.
2. Tutoreak programazio didaktikoa egingo du, eta curriculumean dagozkion
arloetan eskolak emango ditu, irakasle espezialistei edo laguntzako irakasleei
dagozkien esparruei kalterik eragin gabe. Espezialista hauen laguntza
osagarria izango da, bereziki Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako lehen
zikloan.
Tutoretza-zereginak
a) Ikasleen ikaskuntza prozesua orientatu.
b) Gurasoei berri eman beren seme-alabek irakas-jardueretan duten partehartzeari buruz, haien hezkuntza-prozesuari buruz eta dituzten lorpen eta
zailtasunei buruz. Horrez gain, gurasoekin biltzeko ordutegia finkatu.
c) Irakasle-taldeak onartutako tutoretza-plana garatu.
d) Ikasleei taldean eta eskola-bizimoduan integratzen lagundu, eta parte
hartzeko jarrerak sustatu.
e) Ikasleei ikaskuntza prozesuan erantzun egokia ematen saiatu, eta ahal den
neurrian aurreikusi, programazioan dagozkion egokitzapenak eginez; era
berean, banakako hezkuntza-premiei erantzun, eta beharrezkoa izanez
gero, dagokion curriculum-egokitzapena egin.
f) Programazioa eta irakas-jarduna ikastetxeko curriculum-proiektuarekin eta
urteko programazioarekin gainerako irakasleekin koordinatu.
g) Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzat egin beharreko
curriculum-egokitzapenak eta hezkuntza-jarduera laguntza-irakasleekin
koordinatu.
h) Ikasleen ebaluazio-prozesua erreperatuz, beste irakasleen txostenak aintzat
hartuta, ikaslea hurrengo ziklora igaroko den erabaki.
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Ikastaldeak eratzea
Eskola-aldia hastean, bi urteko haurrekin ikastaldeak osatzeko irizpideak hauek
izango dira:
a) Sexuen banaketa orekatua.
b) Lehen eta bigarren hiruhilekoan jaiotakoen arteko orekari eustea.
c) Haurren ama-hizkuntza.
Taldeak berrantolatu egingo dira Lehen Hezkuntzako 1.zikloa amaitzean eta
Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara igarotzerakoan.

3.1.2.- Bigarren Hezkuntzako irakasleak
Irakasleak irakastaldeetan eta didaktika-departamenduetan kokatzea
1. Ikastalde berarekin jarduten duten irakasleek irakastalde bat osatuko
dute, eta ziklo osoan jardungo dute ahal den neurrian Bigarren
Hezkuntzako derrigorrezko etapan bereziki.
2. Bere ardurapeko ezagutza-arlo edo irakasgaiak prestatu, eman eta
ebaluatzeko ardura dute, baita orientazio zeregina ere.
3. Bigarren Hezkuntzako irakasleek euren irakaskuntza-jardunaren
programazioak egingo dituzte, dagokien curriculumaren arabera eta
etapako curriculum-proiektuarekin bat etorriz, baita ikasleen berariazko
ezaugarriak kontuan hartuta ere.
4. Espezialitate bereko irakasleek gelako programazioa prestatuko dute
mintegietan, arlo bereko ikasleengan komuneko irizipideak bermatuz.
5. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, etapako edo zikloko irakastaldeek
Zuzendaritzak esleitzen dizkien funtzioak bete beharko dituzte.
Ikastaldeak osatzea eta tutoretzak banatzea.
1. Ikastaldeak curriculum-proiektuan jasotako irizpideen arabera eratuko
dira. Hauek dira irizpideak:
DBHko 1. maila:
• Sexu ezberdineko ikasleen banaketa orekatua.
• Emaitza akademikoak kontuan hartuz, talde orekatuak osatu.
• Aukeratutako hainbat berariazko ikasgairen arabera ikasleak taldekatu.
• Igaro ez duten ikasleak talde guztietan era orekatuan banatuko dira.
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DBHko 2.maila:
•
•
•
•

1. mailako taldeei bere horretan eusten zaie ahal den neurrian.
Igaro ez duten ikasleak talde guztietan era orekatuan banatuko dira.
Emaitza akademikoak kontuan hartuz, talde orekatuak osatu
Aukeratutako hainbat berariazko ikasgairen arabera ikasleak taldekatu

DBHko 3.maila eta 4.maila:
•
•
•
•

Aukerako irakasgaiak.
Errepikatzaileak talde guztietan banatuko dira.
Emaitza akademikoak kontuan hartuz, talde orekatuak osatu.
Sexuen banaketa orekatua.

DIBERTSIFIKAZIOA:
• Talde hauetan sartzeko irizpideak betetzen dituzten ikasleen zerrenda
osatuko da, eta ikasturte-amaierako ebaluazio-batzordean halako
taldean sartzeko profila betetzen duten ikasleak aukeratuko dira.
DBHOko 1.maila eta 2.maila
• Aukeratutako batxilergoko modalitatea.
• Aukerako irakasgaiak.
2. Ikastalde bakoitzak tutore bat izango du, eta bere funtzioak betetzeaz gain,
hots, bere ardurapeko arloak edo irakasgaiak irakasteaz gain, jarraian
adierazten direnak ere beteko ditu:
a) Bere taldeko irakastaldea koordinatzea, bai ikasleen jardun
akademikoari eta ebaluazio prozesuari dagokienez.
b) Ikasleei alderdi pertsonalean zein akademikoan laguntzea, hala
badagokio, ikastetxeko Orientatzailearen zerbitzuaren eta dagokion
Berritzeguneko zerbitzuen laguntza eskainiz.
c) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapa amaitzean, irakasletaldearen informazioa hartu ondoren orientazio-aholkua egitea,.
d) Ikasleei eta euren gurasoei eskola-jardueren inguruko informazioa
ematea. Dena den, ikasleek zein gurasoek aukera izango dute
Ikastetxeko irakasleengana edo aginte-organoetara jotzeko.
e) Ikastolan ez bertaratzea eta berandu iristea kontrolatzea (eta familiei
horren berri ematea). Halaber, diziplinako hutsegiteak kontrolatzea.
f) Aurreko puntuak aplikatu edo garatzearen ondorioz, ikastetxeko
Antolaketa eta Jarduera Araudiak esleitzen dizkion funtzioak.

34

Antolaketa eta Jarduera Araudia

IKASBIDEA IKASTOLA IPI
3.2.- Ziklo eta mintegietako irakastaldeak
3.2.1.- Zikloko taldeak, Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan
1.

2.

Zikloko taldeetan ziklo horretan eskola ematen duten irakasle guztiak
bilduko dira, eta hezkuntza-ziklo bakoitzari dagozkion irakaskuntzak
antolatu eta garatu beharko dituzte, ikasketaburuaren agindupean.
Zikloko talde bakoitza koordinatzaile batek zuzenduko du, eta ondoko
zereginak izango ditu:
a) Dagokion zikloko irakaskuntza koordinatu ikastetxearen curriculumproiektuarekin eta urteko programazio orokorrarekin bat etorriz.
b) Zikloko ebaluazio-prozesuak koordinatu.
c) Pedagogia koordinatzeko batzordean parte hartu zikloko ordezkari
gisa.
d) Ikasketaburuak agintzen dizkion gainerako zereginak bete.

3.

Zikloetako koordinatzaileak ikastolako zuzendaritzak izendatuko ditu
ikasturte baterako, eta zikloko taldearen proposamenari jarraiki, eta honek
ikasketaburuarekin batera jardun beharko du egokitzen zaizkion
zereginetan.

4.

Zikloko koordinatzaileek kargua utziko dute agintaldia bukatu ondoren edo
ondorengo kasu bat dela medio:
a) Arrazoiak azalduz kargua bere kasa utzi eta zuzendariak onartzea.
b) Zikloko taldearen proposamenari jarraiki zuzendariak kargutik kendu
duelako. Horretarako txosten arrazoitua aurkeztu beharko da eta
dagokionari entzun beharko zaio.

3.2.2.- Bigarren Hezkuntzako tutoreak eta irakastaldeak
1.

Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako ikastalde bakoitzak tutore bat izango
du, ikasketaburuak proposaturik zuzendariak izendatuko duena. Tutoreak
bete beharko dituen funtzioak honakoak izango dira, besteak beste.

2.

Irakastaldea taldeko ikasleei irakasten dieten irakasle guztiek osatuko dute,
eta tutoreak koordinatuko du.
Irakastaldeak honako funtzio hauek beteko ditu:
a) Taldeko ikasleen ebaluazioa eta jarraipen orokorra egin.
b) Taldeko bizikidetza-giroa hobetzeko behar diren ekintzak garatu, eta
taldean izan daitezkeen eztabaidak aztertu, arazoei irtenbidea emateko
behar diren neurriak ezarriz.

3.
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4.

c) Taldeko ikasleei proposatzen zaizkien irakaskuntza-ikaskuntzako
jardueren arteko koordinazioa egiten saiatu.
d) Ikastetxeko Zuzendaritzak euren eskumenen esparruan esleitzen
dioten funtzio oro.
Irakastaldea, ikasleen ebaluazioaren jarraipena egin behar denean bilduko
da, indarrean dagoen araudiaren arabera; ikasketaburuak, taldeko tutoreak
proposatzen dioenean ere egingo du bilkurarako deialdia.

3.2.3.- Bigarren Hezkuntzako mintegiak
1.

2.

3.

4.

5.
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Mintegiak irakasleez osaturiko organoak dira, zeintzuk antolatzen eta garatzen
dituzte esleitu zaizkien arloen edo ikasgaien irakaskuntzak, eta euren
eskumenen esparruan esleitzen zaizkien jarduerak. Irakasleek mintegi bateko
kide izan behar dute, eta bere funtzionamendua eraginkorragoa izan dadin
etengabeko hobekuntzak proposatuko dituzte.
Ikasbidea Ikastolak hiru departamendu izango ditu gutxienez:
a) Hizkuntza-mintegia: Hemen ondorengo espezialitateetako irakasleak
egongo dira, egokitutako arlo edo irakasgaiak ematen badituzte:
Gaztelania eta Literatura, Euskara eta Euskal Literatura, Latina, Grekoa,
Frantsesa, Ingelesa eta Alemana.
b) Matematika eta Natur eta Osasun-zientzien departamendua.
Departamendu hau ondoko irakasgaietako irakasleek osatuko dute,
baldintza berberetan: Matematika, Fisika eta Kimika, Biologia eta
Geologia, Gorputz-Hezkuntza eta Teknologia.
c) Giza eta Gizarte-Zientzien departamendua. Departamendu honetan
irakasgai hauetako irakasleak egongo dira: Geografia eta Historia,
Filosofia, Plastika- eta Ikus-Hezkuntza, Musika eta Erlijioa.
Ikastolak azaroaren
29ko 1701/1991 errege-dekretuan zehaztutako
espezialitate bakoitzeko departamendu bana antolatuko du gehienez, baldin
eta ikastolako plantilla organikoan gutxienez espezialitate horretako plaza bat
badago eta irakasle baten ordutegia osatzeko adina ordu badago.
Ezin izango da irakaslerik behartu didaktika-departamendu batean edo
gehiagotan sartzera, bere ardurapeko eskolak emateari dagokionez izan ezik.
Irakasle batek bi didaktika-departamenduri edo gehiagori dagozkion ikasgaien
eskolak ematen baditu, ordu gehiago ematen ditueneko ikasgaiaren
departamendura atxikiko da; hala ere, berak irakasten dituen gainontzeko
ikasgaien departamenduen bileretara bertaratu ahal izango da, baita bertan
egiten diren lanetan eta hartzen diren erabakietan parte hartu ere. Edonola
ere, departamenduetan onetsitako programazioa errespetatu beharko du,
irakasleak programazio desberdina aurkeztu eta onetsi den kasuetan izan ezik.
Mintegi desberdinetan sortzen den dokumentazio guztia ikastetxeko kide
bakarreko organoek eta organo kolegiatuek erabil dezakete. Bilera
bakoitzaren ondoren akta idatziko da, aztertu diren gaien azalpenarekin;
bileran egon diren kide guztiek sinatuko dute, eta departamendu-buruak
izendatutako irakasleak idatziko ditu.
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3.2.4.- Mintegien eskumenak
Departamendu-burua izango da Didaktika Departamendua koordinatu eta
zuzenduko duena. Departamendu horrek honako eskumenak izango ditu:
a) Zuzendaritza-taldeari eta klaustroari ikastetxearen Hezkuntza Proiektua
(IHP) eta Ikastetxeko Curriculum Proiektua (ICP) lantzeko edo aldatzeko
proposamenak egin.
b) Pedagogia koordinatzeko batzordeari Ikastetxearen Curriculum Proiektua
(ICP) lantzeko edo aldatzeko proposamenak egitea.
c) Ikasturtea hasi baino lehen, departamenduan txertatuta dauden arloei eta
ikasgaiei dagozkien irakaskuntzen programazio didaktikoak egin,
departamendu-buruaren koordinazio eta zuzendaritzapean, eta pedagogia
koordinatzeko batzordeak ezarritako irizpideei jarraiki.
d) Hezkuntza-ikerketa sustatzea eta departamendua osatzen duten kideen
maila hobetzeko jarduerak proposatu.
e) Metodologia didaktikoa eguneratu.
f) Ikastetxeko orientazio-zerbitzuekin batera lan egin, ikasketa-buruaren
koordinaziopean, ikaskuntzarako arazoak aurreikusteko eta antzemateko,
eta curriculum-egokitzapenen programazioa eta aplikazioa landu
egokitzapena behar duten ikasleen kasuan.
g) Gainditu gabeko irakasgaiak dituzten ikasleentzako beharrezko probak
antolatu eta egin.
h) Ebaluazio-prozesuaren ondorioz ikasleek departamenduan aurkezten
dituzten erreklamazioei erantzun eta egiteke dauden txostenak egin.
i) Ikasturte bakoitzaren amaieran Memoria bat egin, programazio
didaktikoaren, irakaskuntza-praktikaren eta lortutako emaitzen garapena
ebaluatzeko.
j) Irakasleek irakatsiko dituzten aukerako ikasgaiak proposatu.
k) Mintegiko kideen irakas-jarduna koordinatu.

3.2.5.- Mintegiburuak
Mintegiburua mintegiko funtzionamenduaren arduraduna da, eta besteak beste,
honako funtzio hauek bete beharko ditu:
a) Organoaren jarduera zuzendu eta koordinatu.
b) Departamenduak egin beharreko bilerak antolatu, prestatu eta bideratu.
c) Programazioa betetzen dela arduratzea, edukiei eta lortu beharreko
gutxieneko mailari dagokienez, hartara ikasleen aldetik kalifikazio
positiboa lortzeko.
d) Eginbeharrekoak mintegikideen artean banatu.
e) Departamenduaren funtzionamenduan inolako irregulartasunik sumatuz
gero, ikasketa-buruari jakinaraztea.
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f) Bileren aktak idatziko direla ziurtatu.
g) Ikastetxe bakoitzaren aginte-organoek esleitzen dioten eta bere
eskumenen esparruan dauden beste edozein funtzio.
Departamendu-buruek beren zereginak bertan behera utzi beharko dituzte
indarraldia amaitzean edo ondoko kasu bat dela medio:
a) Kargua bere kasa uztea, horren arrazoiak azalduz. Zuzendariak onartu
beharko du kargu-uzte hori.
b) Departamenduko kideen gehiengo osoak proposaturik, zuzendariari
bidalitako txosten arrazoituaren bidez, baina aldez aurretik interesdunari
audientzia eman ondoren.
3.3.- Pedagogia Koordinatzeko Batzordea
3.3.1.- Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza
Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan pedagogia koordinatzeko batzorde bat
egongo da, ondokoek osatuko dutena:
• Ikasketaburuak.
• Zikloko koordinatzaileek.
• Ikastolako kontsultoreak.
Pedagogia-batzordeak zeregin hauek beteko ditu:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
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ICPko irakas-jardueren programa koordinatzea, martxan jartzea eta
ebaluatzea.
Ziklo eta arloen artean irizpide komunak finkatzea, eta ziklo
desberdinetako jarduerak koordinatzea.
ICPan bilduta dauden programazio didaktikoak, ikaslearen laguntza-plana
eta tutore-ekintzarako plana taxutu eta aztertzeko irizpide orokorrak
finkatzea.
Ikastetxean ezarritako jarduera eta proiektu ororen ebaluazioa sustatzea,
eta aginte-organoek edo hezkuntza-administrazioak aginduta egiten diren
ikastetxearen edota ikasleen ebaluazioetan parte hartzea.
Ikastetxe bakoitzeko aginte-organoek bere eskumenen esparruan
esleitzen dioten funtzio oro.
Urteko laguntza-plana eta dagokion memoria onartzea.
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3.3.2.- DBH eta DBHO
DBHko eta DBHOko etapetan pedagogia koordinatzeko batzorde bat egongo da, eta
ondokoek osatuko dute:
• DBH eta DBHOko ikasketa-buruak
• Mintegiburuek
• Orientatzaileak
Pedagogia koordinatzeko batzordeak jarraian azaltzen diren zereginak beteko
ditu:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

ICPa eta irakas-jardueren programa koordinatzea, martxan jartzea eta
ebaluatzea.
Ziklo eta arloen artean irizpide komunak finkatzea, eta ziklo
desberdinetako jarduerak koordinatzea.
ICPan bilduta dauden programazio didaktikoak, ikaslearen laguntza-plana
eta tutore-ekintzarako plana taxutu eta aztertzeko irizpide orokorrak
finkatzea.
Bigarren Hezkuntzako irakasleriari ebaluazio eta kalifikazio-bilkuren
plangintza orokorra eta azterketak edo aparteko probak egiteko egutegia
proposatzea, ikasketaburuak dioenaren arabera.
Ikastetxean ezarritako jarduera eta proiektu ororen ebaluazioa sustatzea,
eta aginte-organoek edo hezkuntza-administrazioak aginduta egiten diren
ikastetxearen edota ikasleen ebaluazioan parte hartzea.
Ikastetxe bakoitzeko aginte-organoek bere eskumenen esparruan
esleitzen dioten funtzio oro.

3.4.- Pedagogia-foroa
Osaketa:
• Bigarren Hezkuntzako Ikasketaburu Albokoa
• Lehen Hezkuntzako aholkularia
• Bigarren Hezkuntzako orientatzailea
• Bigarren Hezkuntzako 1. zikloko pedagogia terapeutikoko irakasleak
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Pedagogia-foroa hiru hilabetean behin bilduko da gutxienez, eta ondoko
zereginak beteko ditu:
a) Aniztasuna lantzea, orientazio-zerbitzuaren eta pedagogia-batzordearen
laguntzarekin.
b) Derrigorrezko Hezkuntzan arlo edo mailaren bat gainditu gabe duten
ikasleei laguntza pedagogiko bateratuak eskaintzea, dibertsifikaziotaldeetan edo bestelako laguntza-taldeetan sartzeko.
c) Tutoretza- eta orientazio-plana garatzea.
3.5.- Euskara normalizaziorako Batzordea
Ikasbidea Ikastolako euskara-batzordea hiruhilean behin bilduko da gutxienez,
eta kide hauek osatuko dute:
• Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako bost irakaslek (Haur Hezkuntzako
eta Lehen Hezkuntzako euskara-azpibatzordeko kideak izango dira).
• Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko 4 irakaslek (DBHko eta DBHOko
euskara-azpibatzordeko kideak izango dira).
• Ikasketaburu batek
• Gurasoen bi ordezkarik
• Bigarren Hezkuntzako ikasleen bi ordezkarik
Euskara-batzordeak zeregin hauek izango ditu:
a) Euskararen erabilera sendotzea ikastolako estamentu guztietan
b) Etapa bakoitzaren proposamenak bildu eta antzemandako beharrak
bideratzea
c) Euskara biziberritzeko egitasmoa prestatzea
d) Egitasmoaren jarraipena eta azken balorazioa egitea
3.6.- Hezkuntza-zerbitzuak
Hezkuntza-zerbitzuek irakasleei beren eginkizunetan laguntzeko funtzioa dute.
3.6.1.- Laguntza-zerbitzua
Ondokoek osatuko dute:
1. Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako kontsultoreak eta pedagogia
terapeutikoko irakasleak.
2. Bigarren Hezkuntzako orientatzaileak eta pedagogia terapeutikoko
irakasleak.
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Zereginak
a) Talde multiprofesionalarekin batera aritzea, hezkuntza-premia bereziak
dituzten ikasleen diagnostikoak egiten.
b) Urteko laguntza-plana prestatzea, ikastolako planean eta dagokion
memorian sartzeko.
c) Tutoreei tutoretzari buruzko laguntza eta aholkua ematea.
d) Eskolan zailtasunak edo hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen
egoera aztertzea tutorearekin batera, eta kasu bakoitzean egoki irizten
zaizkien neurriak hartzea, bai hezkuntza sendotzeko, baita curriculuma
banan-banan egokitzeko ere.
e) Tutoreei eta irakasleei, oro har, aholkua ematea irakaskuntza hobetzeko
egokiak diren berrikuntza-prozesuen inguruan.
f) Aniztasunari eta hezkuntza-premia bereziei erantzuteko egitasmoak
koordinatzea.
g) Ikastolatik kanpoko beste profesional batzuekin
(bulego pribatuak,
haurrentzako
psikiatria-unitateak…)
koordinatzea,
esku-hartze
eraginkorragoa lortzeko.
h) Bai ikasgelan irakaslearekin, bai ikasgelatik kanpo irakaslearen eskuhartze berezia behar duten ikasleekin zuzenean aritzea.
i) Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen historiala zaindu eta haren
konfidentzialtasuna gordetzea.

3.6.2.- Orientazio-mintegia
1.

Orientazio-mintegian orientatzailea arituko da. Ikasle orok du ikasketei eta
lanbideari buruzko orientazioa eta orientazio pertsonala jasotzeko
eskubidea, eta horretarako behar diren neurriak hartu beharko ditu, jarraian
azaltzen diren ekintzen bitartez:
a) Tutoreak aholkatzea eta koordinatzea, eta orientazioarekin zerikusia
duten alderdiei buruzko prestakuntzan laguntzea.
b) Talde bakoitzeko tutorearekin eta irakasle-taldeekin, ikasleek dituzten
arazo orokorrak aztertzea, eta curriculumaren, irakaskuntzaren edo
nortasunaren inguruko zailtasunekin erlazionatutako eskuartzea
antolatzea.
c) Ikasleen orientazio pertsonalean, ikasketa-mailakoan zein lanbideorientazioan, irakasle tutoreei aholkularitza eskaintzea, eta
aniztasunaren, hezkuntza-errefortzuaren, curriculum-egokitzapenaren
eta orientazio-aholkuaren tratamendurako ekintzak garatzea.
d) Ikastetxean ezarritako Orientazio Plana betetzeaz arduratzea.
e) Tutoreekin lan egitea, orientazioari dagokionez aholkularitza eskainiz,
bai banaka bai taldean.
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f) Eskola-orientaziorako eta bokazio-orientaziorako prozesuak diseinatzea,
kasu bakoitzerako egokiak diren jardueren bitartez.
g) Tutorearekin eta taldeko irakasle-taldearekin batera ikasleek azaltzen
dituzten zailtasunak aztertzea, eta hezkuntza-errefortzurako neurriei
buruzko aholkularitza eskaintzea, edo dagokionean, subjektu
bakoitzaren hezkuntza-premietan oinarrituta behar diren curriculumegokitzapenei buruzko aholkularitza eskaintzea.
h) Behar denean, ikasleen banakako orientazioa egitea, eta indarrean
dagoen araudian oinarrituta, ikasleen ikasketa- eta lanbide-etorkizunari
buruzko aholku orientatzailea taxutzen parte hartzea.
i) Ikasle-taldeei behar duten prestakuntza, laguntza edo azalpenak ematea,
bere espezialitatearekin erlazionatutako ikasgaietan.
j) Ikasturte bakoitzerako zerbitzuaren jarduera-plana egitea, eta ikasturte
bakoitzaren amaieran, memoria egitea, finkatutako planaren garapena
ebaluatzeko.
3.7.- Eskola-zerbitzuak
3.7.1.- Eskola-jantokia
Eskola-jantokiak duen erregimena kudeaketa zuzena da. Zeregin hori
betetzeko irakaslea den jantokiko arduraduna dago.

3.7.2.- Eskola-garraioa
Administrazioari dagokio eskola-garraioaren antolaketa, eta beraz, berori
arduratuko da zerbitzu hori kudeatzeaz, zuzendariarekin batera. Azken hau
garraioa antolatzeaz arduratuko da.

Bi zerbitzu hauen araudia 201/2008ko abenduaren 2ko unibertsitatekoak ez
diren ikasleen eskubideen eta betebeharren dekretuak zehazten du.
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II. IKASTETXEA KUDEATZEKO TRESNAK

1.- HEZKUNTZA ANTOLATU ETA KOORDINATZEKO TRESNAK
1.1.- Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua (IHP)
1.2.- Curriculum-proiektua (ICP)
1.3.- Ikastetxearen urteko plana (IUP)
1.4.- Urteko memoria

2.- IRAKAS-JARDUNERAKO TRESNAK
2.1.- Programazio didaktikoak
2.2.- Curriculum-egokitzapenak
2.3.- Irakas-jardunaren jarraipena eta koordinazioa.

3.- IKASKETEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
3.1.- Ikaslearen fitxa pertsonala
3.2- Ikasketa-espedientea eta historial-akademikoa
3.3.- Ebaluazio-txostenak
3.4.- Eskola-bizimoduan eragina duten garrantzizko txostenak
3.5.- Curriculum-egokitzapenak

4.- KUDEAKETA EKONOMIKORAKO TRESNAK
4.1.- Ikastolaren baliabideen inbentarioa
4.2.- Gastu eta diru-sarreren urteko aurrekontua
4.3.- Kontabilitate-liburuak
4.4.- Egindako gastuen ziurtagiriak
4.5.- Aurrekontuaren balantze eta kitapena
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1.- HEZKUNTZA ANTOLATU eta KOORDINATZEKO TRESNAK

Hezkuntza antolatu eta koordinatzeko tresnak hauek dira:
♦

Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua (IHP) ♦

Curriculum Proiektua (ICP)
♦ Ikastetxearen Urteko Plana (IUP) ♦
Urteko Oroitidazkia
Hezkuntza Proiektuaren eta Curriculum Proiektuaren helburuak
Apirilaren 19ko 160/1994 Dekretuaren 6.1 eta 6.2 artikuluen arabera, bai
Hezkuntza Proiektuak bai Curriculum Proiektuak Ikastetxeko ikasleei
kalitatezko prestakuntza integrala eskaini beharko diete, euren nortasuna
erabat garatu ahal izateko. Prestakuntza honetan kontuan hartuko ditugun
aspektuak honako hauek izango dira:
a) Eskubideekiko eta askatasunarekiko errespetuzko prestakuntza, eta
Bizikidetzarako printzipio demokratikoen barruan, tolerantzia eta
askatasuna.
b) Aztura intelektualak eta lanerako teknikak bereganatzea, baita ezagupen
zientifikoak, teknikoak, humanistikoak, historikoak eta estetikoak ere.
c) Norberak bere nortasuna askatasunean garatu ahal izatea, eta ikasleen
prestakuntza osoa lortzea, bizikidetza demokratikoa ahalbidetzen duten
baloreetan oinarrituta.
d) Ikasleei Euskal Herriko kide gisa euren kultur nortasuna ulertzen
laguntzea, historia eta kultura ezagutzearen bidez. Ikasleei euren geografi,
ekonomi, kultur eta gizarte-ingurunean errotzen laguntzea.
e) Ikasle guztiek, derrigorrezko irakaskuntza amaitu ondoren bi hizkuntza
ofizialak erabiltzen jakitea, biak modu berean, eta aldi berean, euskararen
erabilera eta euskararen normalkuntza sustatzea.
f)

Afektibitatea, norberaren autonomia, autoestimua eta besteekin
harremanak izateko gaitasuna modu armoniatsuan garatzea.
g) Lanbide-jarduerak, jarduera intelektualak zein jolas-jarduerak garatzeko
gaitzea.
h) Osasunaren babesa eta gaitasun fisikoen garapena ziurtatuko duen
hezkuntza.
i) Irakaskuntzaren kalitatea hobetzen parte hartzea.
j) Bakerako eta askatasunerako hezkuntza, eta herrien arteko
lankidetzarako eta elkartasunerako ideietan oinarritutako prestakuntza.
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Hezkuntza Proiektuaren eta Curriculum Proiektuaren izaera loteslea
1. Irakaskuntza-taldeak,
didaktika-departamenduak
eta
irakasleak
ikastetxearen hezkuntza-proiektura eta curriculum-proiektura lotuta
egongo dira, eta kide guztienganako errespetua kontuan hartuta,
eskolajarduerak lantzeko eta programatzeko egokitzat jotzen dituzten
erabakiak hartu ahal izango dituzte. Dagozkien ezagupen-esparruetan
jardueraprogramak ere aplikatuko dituzte. Hartzen diren erabakiak
klaustroak aztertu ahal izango ditu, baita ikastetxeko Ordezkaritza Organo
Gorenak ere, bakoitzari dagozkion eskumenen barruan.
2. kastetxeko Aginte Organoak, eta bereziki OOGa, ikastetxeko jarduera
Hezkuntza Proiektuan adierazitako oinarrizko helburuak betetzeaz
arduratuko dira.
1.1. Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua (IHP)
1.

2.

3.

Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuak, eskola-elkarteko sektore desberdinek bere gain
hartutako hezkuntza-aukera adierazten du, eta bertan zehazten dira ikastetxeko
jardueren bitartez lortu nahi diren oinarrizko baloreak eta helburuak.
Hezkuntza Proiektua integratzailea izango da, eta hezkuntza-integrazio ez
baztertzailea izango du funtsezko baloretzat.
Hezkuntza Proiektuan, gutxienez honako erabakiak hartuko dira:
a) Hezkuntza-helburuak definitzeko abiapuntutzat hartzen diren ingurunea eta
gainontzeko baldintzak deskribatzea.
b) Ikastetxearen ekintza definituko duten oinarrizko helburuak eta lehentasunak;
horien artean honako hauek:
• Curriculum-proiektuan garatu behar diren ikastetxearen curriculumhelburuak, eta horien artean ildo pedagogikoa.
• Eskola-bizitzan parte hartzeko eredua, ikastetxearen funtzionamendua
arautuko duten printzipio orokorrak zehaztuko dituena.
• Inguruko gizartearekin harremanak izatea.
• Ikastetxeak garatuko dituen proiektuak, eskola-elkartea osatzen duten
alderdi desberdinen prestakuntza-proiektuak, hala nola hezkuntzaberrikuntzarako, aniztasunari erantzuteko beste ikastetxe zein
erakundeekin lankidetzarako proiektuak, edo beste edonolako proiektuak,
ikastetxearen hezkuntza-jarduera epe ertainerako definituko dutenak.
• Euskararen erabileraren normalkuntzara zuzendutako norabideak.
Irakasleak trebatzeko jarduerek lotura zuzena izango dute ikastetxeko Hezkuntza
Proiektuarekin eta irakasle-taldearen ezaugarriekin.
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1.2.- Ikastetxearen Curriculum Proiektua (ICP)
1.

Ikastetxeko Curriculum Proiektuak, irakaskuntza-alderdiari dagokionez, hezkuntzaproiektua garatzen du. Gutxienez, honako erabaki hauek azalduko dira:
a) Irakaskuntza-helburuak eta edukiak irakas-alderdi guztietan ikasleen
premietara egokituko dira.
b) Irakaskuntza-edukien antolamendua.
c) Pedagogia-irizpideak eta irizpide didaktikoak zehaztea, ikastetxeko irakasle
desberdinek euren zereginarekin jarraitzea ziurtatuko dutenak.
d) Metodologia didaktikoaren barruan aukera desberdinak eta curriculumikasgaiak.
e) Hezkuntza-premia berezien trataera.
f) Ebaluazio-irizpideak zehaztea eta osatzea. 2.
ICPak ikastolako etapa guztiak bilduko ditu.
1.3.- Ikastetxeko Urteko Plana (IUP)
1.

Ikastetxeko Urteko Planean honako programa hauek sartuko dira:
• Irakas-jardueren programa.
• Prestakuntza-jardueren, eskolaz kanpoko jardueren eta jarduera osagarrien
programa.
• Urteko kudeaketa-programa.

1. Ikastetxeko Urteko Plana lantzeko koordinazioa zuzendaritza-taldeari dagokio.
2. Ikastetxeko OOGari dagokio IUPa onestea; dena den ez dira ahaztuko EEPLak (Euskal
Eskola Publikoaren Legea) klaustroari irakas-jardueren programari dagokionez
aitortzen dizkion eskumenak.

1.3.1.- Irakas-jardueren Programa
1.
2.
3.

4.
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Irakas-jardueren Programa, Hezkuntza Proiektuan eta Curriculum Proiektuan
oinarrituko dena, irakasleen klaustroak onetsiko du.
Programa hori irakasleen klaustroak egingo du; dena den, ikastetxearen
Pedagogia Koordinatzeko Batzordearen esku utzi ahal izango du zeregin hori.
Programan, ikastetxe bakoitzak irakaskuntza-ikuspuntutik ikasturtean zehar
garatuko dituen helburu eta ekintza nagusiak zehaztuko dira. Aldi berean,
eskola-ekintza martxan jartzeko hartu beharreko erabakiak azaldu behar ditu,
erabilgarri dauden baliabideak eta ikasleak kontuan hartuz.
Irakas-jardueren programaren barruan honako hau azalduko da:
• Ikastaldeak antolatzeko irizpideak.
• Tutoretzen antolamendua, eta taldeak eta ordutegiak finkatzea.
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• Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako laguntza antolatzea, eta
orokorrean, aniztasunaren aurrean hartu beharreko neurriak martxan
jartzea.
Zailtasunak dituzten ikasleentzat errefortzua antolatzea.
Ebaluazioen egutegia.
Ikastolako esparruak antolatzea.
Zikloen eta etapen arteko koordinaziorako irizpideak finkatzea.
Didaktika-mintegien eta jakintzagaien arteko koordinaziorako neurriak
zehaztea.
• Baliabide didaktikoen antolamendua egitea.
• Ikastetxeko autoebaluazioaren irizpideak finkatzea ikastetxearen kalitatea
hobetzeko.
•
•
•
•
•

1.3.2.-

1.

Prestakuntza-jarduera,
jardueren programa

jarduera

osagarri

eta

eskolaz

kanpoko

Prestakuntza-jarduerek, jarduera osagarriek zein eskolaz kanpoko jarduerek
bat etorri behar dute Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuarekin eta Curriculum
Proiektuarekin.
Aipatutako jardueren plangintza egiterakoan, helburuak, arduradunak,
partehartzaileak, garatzeko unea eta tokia, eta ikasleek parte hartzeko modua
zehaztuko dira.
Programa onestea OOGaren zeregina izango da.

2.

3.

1.3.2.1.- Prestakuntza-jarduerak.
Ikastetxe bakoitzak zehaztuko ditu, ikasturtean zehar bere prestakuntzaprograman garatuko diren jarduerak. Egiten diren proiektuak eta programak,
aurretik irakasleen klaustroak eztabaidatu eta proposatu ondoren, Hezkuntza
Administrazioari aurkeztu behar zaizkio, eta honek, aurretik Hezkuntza
Ikuskaritzaren txostena irakurri ondoren, proiektuko edo programako alderdi
desberdinak arautzen dituzten xedapen arau-emaileekin, eta bereziki ezartzen
diren curriculum-edukiekin bat ote datorren erabakiko du; proiektuetan edo
programetan ikastetxeak dituen giza baliabideak eta instalazio teknikoak
kontuan hartu beharko dira.
1.3.2.2.- Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpoko jarduerak:
1.
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Jarduera “osagarriak” izango dira eskola ematea ez diren jarduerak,
irakaskuntza-ordutegiaren barruan egiten direnak eta curriculumarekin
zuzeneko erlazioa dutenak. Ikasleek nahitaez bertaratu beharko dute, eta
jarduera hauek ikastola barruan zein kanpoan antola daitezke.
Ikastetxearen esparrutik kanpora egiten direnean, parte hartzen ez duten
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2.

3.

4.

ikasleen zeregina aurreikusi beharko du ikastetxeak, betiere ez parte
hartzeko justifikaziorik aurkezten badute.
“Eskolaz kanpoko” jarduerak dira, ikastetxearen ingurunean bertan zein
kanpoan, irakaskuntza-ordutegitik kanpora egiten direnak, eta gainera,
nahiz eta hezkuntza-helburua eduki, ezarritako eskola-curriculumarekin
zuzeneko erlaziorik ez dutenak. Ikasleek, nahi izanez gero hartuko dute
parte, eta ordain ekonomikoa eskatu ahal izango zaie. Ezin izango da inor
baztertu.
Jarduera horien guztien plangintza prestakuntza-programazioetan eta
jarduera osagarrien eta eskolaz kanpoko jardueren programazioetan
azalduko da; horrez gain, jarduera horien ardura hartuko duten irakasleak
ere azalduko dira, banaka zein taldeka, edo gutxienez, irakasle horiek
izendatzeko irizpideak.
Salbuespen moduan, OOGak, edo hala badagokio, batzorde iraunkorrak,
programa lantzeko unean aurreikusi ez ziren jarduera osagarriak zein
eskolaz kanpoko jarduerak egiteko baimena eman dezake.

1.3.3.- Urteko Kudeaketa Programa
Urteko kudeaketa Programan ondoko alderdiak zehaztuko dira:
• Programaren irizpide eta lehentasunak
• Diru-sarrera eta gastuen aurrekontua
• Inbentarioko aldaketak
Urteko
Kudeaketa
Programa
idazkariak
kudeatuko
du
zuzendaritzataldearen agindupean eta zuzendariaren ardurapean. Hiru
hilean behin, programa zenbateraino bete den jakinarazi eta egindako
gastuen justifikazioa aurkeztuko dio ekonomia-batzordeari, bai eta
aurrekontuaren aldeko aldaketak ere, halakorik egin bada.
Ikasturtea amaitzean, idazkariak amaierako kitapena aurkeztuko du OOGan.
1.4.- Ikastetxearen Urteko Memoria
1. Ekainaren azken astean eta irail osoan zehar, amaitu berri den
ikasturteari buruzko Ikastetxearen Memoria egin behar dute ikastetxe
guztiek, modu labur eta zehatzean. Memorian, diseinatutako planak
aztertu ondoren (ikastetxearen Urteko Plana eta Urteko Kudeaketa
Programa alegia), honako datu hauek islatu beharko dira: plan horiek
zenbateraino bete diren, lortu diren eskola-emaitzak, ikastetxeak
jarduera osagarrietan eta eskolaz kanpoko jardueretan izandako
partaidetza, ikastetxearen autoebaluazioaren ondorioak eta, garatutako
jardueretan oinarrituta, interesgarritzat jotzen dituzten ondorioak.
Horrez gain, hurrengo ikasturteko planak eta programak lantzeko
orduan hobetu beharreko alderdiei dagokienez proposamenak egingo
dituzte.
2. Zuzendaritza-taldeak koordinatu eta landuko du ikastetxearen urteko
memoria, eta OOGari dagokio eztabaidatzea eta onartzea.
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2.- IRAKAS-JARDUNERAKO TRESNAK
Irakas-jardunerako tresnak hauek dira:
• Programazio didaktikoak
• Curriculum-egokitzapenak
• Irakas-jardunaren jarraipena eta koordinazioa
2.1.- Programazio didaktikoak
Irakasle bakoitzak autonomia eta erantzukizuna du bere ikasleekin egingo
dituen eskola-jardueren programazioa egiteko, betiere ikastetxearen
curriculum-proiektuarekin bat etorriz. Programazio desberdinak
koordinatzeko aukera emango da beti, zikloa, maila eta arloa kontuan
izanik.
Zikloko taldeek
(Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan) eta
departamenduek programazioa egiteko irizpideak eta programazio horrek
izango duen egitura zehaztuko dituzte, ICPan erabakitakoa oinarritzat
hartuta.
Urteko programazioa zikloko taldeak edo departamenduak egingo ditu.
Programazioetan maila bakoitzeko jakintzagaiak jasoko dira, jakintzagai
horiek zein taldetan emango diren kontuan hartuta.
Programazioetan
urteko
planean
zehaztutako
berrikuntza
eta
prestakuntzaproiektuak gauzatzeko dagozkion alderdiak jasoko dira.
Programazioak prestatu ondoren, horiek zikloko taldearen edo
departamenduaren, zuzendaritza-taldearen eta irakasleen klaustroaren
esku egongo dira, hauek egin beharreko aldaketen inguruko proposamenak
egiteko, baldin eta haien iritziz IPCarekin bat ez badatoz. OOGak
programazioak berrikusi ahal izango ditu, IHParekin bat datozela
egiaztatzeko.
2.2.- Curriculum-egokitzapenak
Tutorearen ardura da banakako curriculum-egokitzapenak egitea, eta
horretarako, aholkulariaren, orientatzailearen eta pedagogia terapeutikoko
irakasleen laguntza izango du. Egokitzapen horiek esanguratsuak badira
edo baliabide bereziak eskatzen badituzte, zuzendaritzak Berritzeguneari
jakinaraziko dizkio, pedagogia berriztatzeko zuzendaritzak onartzeko.
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2.3.- Irakas-jardunaren koordinazioa eta jarraipena
Zikloko eta mailako taldeek eta departamenduek programazio didaktikoen
jarraipena egingo dute, eta haien bidez koordinatuko da irakas-jarduna.
Horretarako, zikloko koordinatzaileak edo departamenduko arduradunak
beharrezko dokumentuak jasoko ditu. Bertan alderdi hauek zehaztuko dira:
• Taldearen irizpide orokorrak
• Talde bakoitzaren urteko programazioak
• Hartutako erabaki eta konpromisoen aktak
• Lan-plangintzan, programazioen gauzapena ezagutu eta baloratzeko
garrantzitsuen iritzi zaizkien datuak.
• Taldeak prestatu eta proposatutako curriculum-materialak.
• Taldean ikasleentzat zein irakasleentzat finkatu diren probak,
inkestak etab.
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3.- IKASKETEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
Ikasle bakoitzak espediente pertsonala izango du, eta han oinarrizko eta
derrigorrezko dokumentuak gordeko dira, besteak beste:
•
•
•
•
•

Ikaslearen fitxa pertsonala
Ikasketa-espedientea eta historial akademikoa
Ebaluazio-txostenak
Ikaslearen eskola-bizimoduan eragina duten garrantzizko txostenak
Curriculum-egokitzapenak, baldin badaude

Ikaslearen espediente pertsonala eta han jaso beharreko dokumentazioa betetzea
tutorearen ardura da.
Ikasle bakoitzak historial-akademiko bana edukiko du, eta berau ikastolan egongo
da ikasleak bertan ikasten duen bitartean. Eskolatzea bukatzean ikasleari emango
zaio.
Dokumentu hauek zaindu eta gordetzea ikastolako idazkariaren zeregina da.
Bertan jasotako informazioa pertsonen intimitate-eskubideak babesten du, eta
hortaz, ezin izango da hezkuntzari zuzenean lotuta ez dagoen bestelako
zereginetarako erabili.
Tutoreak, ikaslearen espediente pertsonalaz gain, eta berak bakarrik erabiltzeko,
ikaslearen irakasleengandik, ikaslearengandik edo haren senideengandik jasotako
informazioetatik
ateratako
datu
interesgarriak
bilduko
ditu,
asistentziahutsegiteak eta bestelako hutsegiteak barne hartuta. Datu horiekin, bere
taldeko ikasle bakoitzaren segimendua egingo du.
Ziklo edo ikasturte bakoitzaren amaieran, ebaluazioaren emaitzak dagozkion
aktetan jasoko dira.
Ikaslea etapa amaitu gabe beste ikastetxe batera joanez gero, ikastetxe berriko
idazkariak historial-akademikoa eta banakako ebaluazio-txostena eskatuko dizkio
jatorrizko ikastetxeari.
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4.- KUDEAKETA EKONOMIKORAKO TRESNAK
Kudeaketa ekonomikoa egiteko, tresna hauek erabiliko dira:
•
•
•
•
•

Ikastolako baliabideen inbentarioa
Urteko diru-sarrera eta gastuen aurrekontua
Kontabilitate-liburuak
Egindako gastuen ziurtagiriak
Aurrekontuaren balantzea eta kitapena

Ikastetxeen kudeaketak ekonomia- eta finantza-alorreko kontu-hartzea izango du
urtero-urtero.
Zuzendariak ikastolako kudeaketa ekonomikoaren berri eman beharko dio
administrazioari.
Aurrekontu-ekitaldia
amaitu
ondoren,
eta
hezkuntzaadministrazioak hala eskatuta, ikastetxeak amaitu berri den ekitaldiari
dagokion kudeaketa ekonomikoa justifikatu beharko du, zuzendariak sinatutako
egiaztagiria aurkeztuz, eta ikastolaren aurrekontuan esleitutako baliabideak zertarako
erabili diren zehaztuz kitapen-kontu batean.
Gastu bakoitzaren egiaztagiri xehekatuak ikastolan geldituko dira dagokion organo
esku-hartzailearen esku, eta hala badagokio, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren
esku, horiek dagozkien egiaztapenak egin ahal izateko.
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III.- ESKOLA-JARDUERAREN FUNTZIONAMENDU-ARAUAK

1.

IRAKASLEEI BURUZKO ARAUAK

2.

IKASLEEI BURUZKO ARAUAK

3.

BIZIKIDETZA- ETA DIZIPLINA-ARAUAK

4.

EBALUAZIOARI ETA PROMOZIOARI BURUZKO ARAUAK

5.

JARDUERA BEREZIEI BURUZKO ARAUAK

6.

SEGURTASUNARI ETA HIGIENEARI BURUZKO ARAUAK

7.

TESTULIBURUEN
KUDEAKETA
SOLIDARIOA
EGITEKO
PROGRAMAREN ARAUDIA LEHEN HEZKUNTZAN ETA DBHn.
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1.- IRAKASLEEI BURUZKO ARAUAK
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakasleak
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakasleek astean 30 ordu eman behar
dituzte ikastolan. Irakaskuntza-jardueretan eman beharreko ordu-kopurua
ikasturte bakoitzean finkatuko da dagoen irakasle-kopuruaren eta onartutako
programa-kopuruaren arabera.
Ikastolako kide anitzeko organoen bilkuretara joatean, tarte hori irakastordurik
gabeko denboratik kenduko da, ahal den guztietan.
Irakastordurik gabeko tarte komunetan ondoko zereginak egingo dira nagusiki:
•
•
•
•

Klaustroaren bilerak
Irakasle-taldeen koordinazioa
Gurasoekin egin beharreko elkarrizketak
Informazio- edota prestakuntza-jarduerak

Irakastordurik gabeko banakako tarteetan ondoko zereginak egingo dira nagusiki:
• Ikastolara etorri ez diren beste irakasle batzuk ordezkatu
• Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei lagundu edo haien hezkuntza
sendotzeko eginkizunak
• Irakaskuntzaz gain irakasleak duen ardura edo karguari dagozkion
zereginak
• Irakaskuntza-jardueren programan ezarritakoari jarraiki, lan-taldeetara
joatea
• Irakaskuntza-jardunarekin zerikusia duten banakako lanak
Tutoretzak eta irakaskuntza-jarduerak banatzeko garaian, ikasketaburuak
gogoan izango ditu ondoko irizpideak:
• Talde bakoitzak tutore bat izango du, talde horri eskola ematen diona,
alegia.
• Ikasleek tutore bera izango dute ziklo osoan zehar
• Tutoretzak lanpostu horretara atxikitakoen artean banatuko dira
• Espezialistek beren espezialitatean emango dituzte eskolak
Bigarren Hezkuntzako irakasleak
Irakasleek astean 30 orduko dedikazio zuzena eman beharko diote ikastolari. Ordu
horietatik 23 ikastolan bertan egotekoak izango dira.

54

Antolaketa eta Jarduera Araudia

IKASBIDEA IKASTOLA IPI
Batez beste 17 ordu erabiliko dira eskolak emateko, kide bakarreko organoetan
izan ezik, hauetan ordutegi-murrizketa ezartzen baita. Salbuespen gisa, eta
ikastolaren beharren arabera, irakastorduak 18 ordutara zabaldu ahal izango dira.
Era berean, irakasleek hiru ordu emango dituzte zaintzak egiten, eta orduan
jolastorduetan korridoreak eta eskola-eremua zaindu, eskolara azaldu ez den
irakaslerik duten taldeez arduratu, ikastolaren garapen zuzena zaindu eta gerta
daitezkeen bestelako gorabeherez arduratuko dira, ikasketaburuari denaren berri
emanez.
Astean bi ordu emango dira tutoretza-lanetan edo irakaskuntza-jardueren
programan irakasleari egokitu zaizkion zereginetan, eta astean beste ordubete
irakasle-taldeen bileretan. Taldeko bileren ordutegia irakastordurik ez duten
irakasleak bertaratzeko moduan finkatuko da.
Irakasleen eta ikasleen irakastorduak zenbatu eta dagoen denboraren arabera,
zereginak banatzeko irizpideei buruzko proposamena egingo du zuzendaritzataldeak, didaktika-departamentuetako arduradunei entzun ondoren. Proposamen
horretan zenbait arlo edo irakasgai indartzeko lehentasunak, hezkuntzasendogarriak eta irakaskuntza-jardueren programatik, prestakuntza-planetik etab.
sortutako beharrak finkatuko dira, eta zeregin bakoitza nork (edo zein irakasletaldek) egingo duen eta zenbat denbora izango duen zehaztuko da.
Era berean, departamentu bakoitzeko irakasgaietarako eta antzeko
irakasgaietarako zenbat ordu dauden zehaztuko da, taldeak eta kurtsoak adieraziz.
Irakasle guztiak
Irakasle guztiek arauz agintzen zaizkien irakaskuntza-jarduerak beteko dituzte eta
zeregin hori (tutoretza, zuzendaritza eta kudeaketa, parte-hartzea edo
ordezkaritza, koordinazioa eta zerbitzuak) araudi honetan finkatutako organo eta
zereginekin bat etorriz beteko dute.
Zuzendariak, irizpide pedagogikoak gogoan izanik, zereginak banatu eta
zalantzazko gaiak erabaki ahal izango ditu, irakasle-taldeei eta mintegiei eta,
dagokionean, tartean dauden pertsonei entzun ondoren.
Irakasleen ordutegian irakaskuntza-jardueren programa sartuko da, eta irakasleen
klaustroak onartu beharko du. Oniritzia emateko, ordutegia Hezkuntzako
Ikuskaritzara
bidaliko
da.
Gainera,
jendaurrean
jarriko
da,
hezkuntzakomunitateko edozein kideren esku.

Goian aipatutakoa arauak, urtero-urtero kurtso hasieran Hezkuntza
Sailburuordeak ebatzitako zirkularrean oinarritzen dira.
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2.- IKASLEEI BURUZKO ARAUAK
ESKUBIDEAK
1.- Ikasleek hezkuntza integrala eta kalitatezkoa hartzeko duten eskubidea
1. Ikasbidea Ikastola IPIko ikasleek beren nortasuna guztiz garatzeko aukera
emango dien hezkuntza integrala jasotzeko eskubidea dute. Ikastetxearen
curriculumak eta hezkuntza-proiektuak helburu horretara bideratuko dira.
2. Hezkuntza integral horretan, oinarrizko gaitasunak, zientziaren eta
kulturaren arloko edukiak eta lan-ohiturak intelektual eta teknikoak hartu ez
ezik, garapen harmoniatsua ere bultzatuko da honako hauei dagokienez:
afektibotasuna, autonomia pertsonala, autoestimua, besteekiko eta
ingurunearekiko harremanak izateko gaitasuna, eta jarduera profesionaletan,
intelektualetan nahiz aisiakoetan jarduteko gaikuntza. Prestakuntza horrek
barnean hartzen du ikasleek Euskal Herriko kide gisa beren kulturanortasuna aurkitzea eta derrigorrezko irakaskuntza amaitu ondoren bi
hizkuntza ofizialetan komunikatzeko gai izatea.
3. Ikastetxeetako hezkuntza eta curriculum proiektuak helburu horretara
bideratuko dira, betiere, legeek hezkuntzari esleitzen dizkioten helburuen
barnean. Era berean, programazioek eta irakasleen lan orok kontuan izango
dituzte alderdi horiek, eta irakasleen aginpideak bermatuko duen lan-giroan
garatu beharko da, eskola-jardueren barnean nahiz eskolatik kanpokoetan
eta osagarrietan, eta irakasle guztien laguntzarekin.
2.- Ikasle adingabeen eskubidea arreta berehala jasotzeko
1. Ikasle adingabeek ikastetxeen nahiz irakasleen arreta berehala jasotzeko
eskubidea dute.
2. Arreta hori zuzenean eskainiko da eskumen-eremuari hala badagokio. Ez
badagokio, aitzitik, erakunde edo zerbitzu eskumendunari kasua helaraziko
zaio. Era berean, gurasoei, adingabearen tutoreari edo, beharrezkoa balitz,
Fiskaltzari gertakarien berri emango zaie berehala.
3. Ikastetxeak eta bertako irakasleak, ikasleei behar duten arreta berehala
ematea bazter utzi gabe, behartuta daude tratu txarrak edo haurren babesik
gabeko edo arriskuko egoeren berri ematera adingabeen babesari buruzko
eskumena duten Herri Administrazioei , edo, beharrezkoa denean, Fiskaltzari
edo Agintaritza Judizialari. Esku-hartzeen kalitatea eta eraginkortasuna
bermatzeko beharrezkoak diren adina datu eta informazioren berri eman
beharko dute, eta aipatutako Administrazioei laguntza eman beharko diete
egoera horiek saihestu eta konpontzeko.
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4. Hala ere, beti kontuan izan beharko dira adingabearen lehentasunezko
interesak. Era berean, derrigorrezko eskolatze-adineko ikasleren bat
eskolatu gabe dagoela edo ikasleren batek absentismo-maila handia duela
atzematen bada, Hezkuntza-agintariei eta tokiko erakundeei jakinarazi
beharko zaie, eskola-absentismoan inplikatuta dauden Administrazio eta
Erakunde guztien arteko lankidetza lortzearren. Nolanahi ere, behar den
diskrezioz jardungo da, eta ikasle adingabearen bizitza pribatuan sartzea
saihestuko da beharrezkoa ez bada.
5. Emakumeen eta haurren aurkako indarkeria-zantzurik atzeman badute,
irakasleak behartuta egongo dira zantzu horiek ikastetxeko gobernuorganoei jakinaraztera, legeak dioen bezala.
3.- Ikastetxeak babesteko ikasle adingabeek duten eskubidea.
1. Ikasle adingabeek ikastetxeak haien ohorea, intimitatea eta irudi propioa
babesteko eskubidea dute.
2. Ikastetxeko gobernu-organoak behar diren neurriak hartuko ditu bereziki
ikasleen ohorerako, intimitaterako eta irudi propiorako eskubideei inork
eraso edo kalte egin ez diezaien, eta, horretarako, teknologia berrien
erabilera arautzeko eta horiek mugatzeko mekanismoak garatu ahalko dira.
3. Familiei,
ikasleen
bitartez,
soilik
ikastetxeko
bizimoduari,
irakaskuntza/ikaskuntzako jarduerari eta tutoretza-ekintzari buruzko
jakinarazpenak, komunikazioak eta agiriak emango zaizkie, eta horiek
guztiak honako hauek emango dituzte: administrazio-organoek, gobernuorganoek edo ikastetxeko koordinazio didaktikoak, beren funtzioen barruan,
irakasleek eta gurasoen edo ikasleen legez eratutako elkarteen ordezkariek.
4. Ikastetxeko gobernu-organoek, irakasleek nahiz administrazioko eta
zerbitzuetako langileek beren lanbide-jardueraren bidez ikasleei eta haien
familiei buruz eskuratzen dituzten datu pribatu guztiak behar den diskrezioz
erabiliko dituzte.
5. Era berean, ikastetxeko gobernu-organoek eragotziko dute ikasleei buruzko
informazioa hedatzea edo haien irudia edo izena erabiltzea komunikabideetan,
ikasleen intimitateari, duintasunari, ohoreari, ospeari edo legezko
interesei kalterik egin ez diezaieten.
4.- Errendimendu akademikoaren balioespen objektiboa izateko eskubidea.
(I.ERANSKINA begiratu)
1. Ikasleek eskubidea dute beren dedikazioa, ahalegina eta errendimendua
objektibotasunez aintzat hartu eta balioets diezaieten.
2. Aipatu berri dugunaren berme gisa, ikastetxeak bermatuko ditu: batetik,
irakasle guztiek ebaluatzeko irizpideak, helburuak eta edukiak ezagutzen
dituztela; eta, bestetik, ikasturte amaierako nahiz ikasturte bitarteko
ebaluazio-saioen ondotik, ikasleei, haien gurasoei edo -adinez txiki
57

Antolaketa eta Jarduera Araudia

IKASBIDEA IKASTOLA IPI
direnean- legezko ordezkariei informazioa emango zaie. Era berean, hala
eskatuz gero, azken kalifikazioaren gain eragina izango duten lanak, ariketak
eta probak zuzendu ondotik ikusteko aukera bermatuko zaie. Horrela,
bermatu egingo da aipatu probak berrikusteko eskubidea. Bermatuko da ere
azken kalifikazioen kontrako barne-erreklamazio prozedura egotea.
Prozedura hori betetzekoa da, egoki balitz, dagokion Hezkuntzako Lurralde
Ordezkaritzara jo aurretik.
5.- Eskola- eta lanbide-orientaziorako eskubidea.
1. Ikasleek hezkuntza- eta lanbide-orientazioa jasotzeko eskubidea dute.
Orientazioa ikasleen trebetasun, gaitasun, nahi eta interesetan oinarrituko
da, eta sexuan edo bestelako zirkunstantziaren batean oinarritutakoak
baztertu egingo dira.
2. Eskubide horrek honako hauek hartzen ditu barnean:
a) Ikasleei, ikastetxean sartzen direnetik, hezkuntza-orientazioko zerbitzuak
ematea, aukera egokiak eginez, ikasle bakoitzaren trebetasun, gaitasun,
nahi eta interesetarako ikasketa-planik egokiena aukeratzeko, batez ere
maila edo ziklo bakoitzaren amaieran.
6.- Osotasun , nortasun eta duintasun pertsonaleko eskubidea
1. Ikasleek beren osotasun fisikoa eta morala errespeta diezaieten eskubidea
dute, baita beren nortasun eta duintasun pertsonala ere, eta ez zaie inoiz
tratu iraingarri edo laidogarria emango. Era berean, zeinahi eraso fisiko edo
moralaren aurrean babesa jasotzeko eskubidea dute.
2. Jokabideren bat zuzendu behar zaienean, arbitrariotasunik gabeko neurrien
bidez zuzenduko zaie. Era berean, ikasleei ezin izango zaie zigor fisiko edo
moralik ezarri.
3. Ikasleen jarduera akademikoa segurtasun- eta higiene-baldintza egokietan
egin beharko da. Jolasorduetako zaintzak ikasturte hasieran zehaztuko dira:
beharrezkoak diren esparruak, zaintzaileak eta egutegiak adieraziz. Ikasleek
edozein gorabeheren aurrean gertu dagoen irakasle batengana,
tutorearengana edo berea den irakasle batengana jo dezakete, eta behar
izanez gero, zuzendaritzara ere. Ikasleek zalantza izpirik gabe jakin beharko
dute unean-unean zein irakaslerengana edo ikastetxeko zein
arduradunengana edo zein agintari akademikorengana jo dezaketen edozein
eraso fisiko edo moralen aurkako babesa berma diezaien.
4. Ikastetxeko gobernu-organoek, irakasleek eta ikastetxeko gainerako
langileek berdinen arteko tratu txarrak ezabatzen lagunduko dute, ezarritako
prozedurei jarraiki eta Zuzendariari haren berri emanez, hark Hezkuntza
Administrazioari jakinaraz diezaion.
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5. Eskola-eremuan ez da inola ere tabakoa, alkohola edo bestelako drogarik
edukitzen eta kontsumitzen utziko.
7.- Kontzientzia-askatasunerako eskubidea.
1. Ikasleek eskubidea dute beren kontzientzia-askatasuna eta beren erlijiosinesmenak nahiz sinesmen moral eta ideologikoak errespeta diezazkieten.
2. Ikasleek erlijioaren eta moralaren arloan beren sinesmenekin bat datorren
irakaskuntza aukeratzeko duten eskubidea bermatuko du ikastolak, baita
horrelako irakaskuntzarik ez jasotzekoa ere, eta aukera horrek ez du
diskriminaziorik eragingo. Era berean, ikastolak ematen den irakaskuntzak
inolako manipulazio ideologikorik ez izatea bermatuko du.
8.- Ikastolan biltzeko eskubidea
1. Ikasleak ikastolan bildu ahal izango dira eskolako nahiz eskolaz kanpoko
jarduerak gauzatzeko, baita hezkuntza edo trebakuntza xede duten jarduerak
gauzatzeko ere.
2. Taldeak gelan bil daitezke, betiere eskolarik galdu gabe, aldez aurretik
tutoreari jakinaraziz, eta hala badagokio tutorea bileran izango da. Bileretara
taldetik kanpoko ikaslerik ezin izango da bertaratu. Bilera hauen buru,
Irakasle tutorea ez badago, taldeko ikasle ordezkaria izango da.
3. Zuzendariak leku bat finkatuko du ordezkarien bilera egiteko, araudi
honetako funtzionamendu-arauetan ezarritakoarekin bat etorriz betiere.
4. Ordezkarien batzordeak, egoki jotzen duenean, ordezkatzen diren ikasleei
kontsulta egitea erabaki dezake.Horretarako ordezkarien batzordeak
ikasketa-buruari baimena eskatuko dio, eta horrek, gai-zerrenda irakurri
ondoren eta bertako gaiek ordezkarien batzordearen eskumenekin duten
egokitzapen-mailaren arabera, baimena emango du ala ez du emango.Horrez
gain, aurreko bileretan gai-zerrenda errespetatu ez delako baimena ukatu
dezake. Ikasketa-buruak hartutako erabakiaren aurka egiteko, zuzendariari
aurkeztuko zaizkio erreklamazioak.
Era berean, ikastolan matrikulatutako ikasleez osatuta eta legez onartuta
dauden ikasleen elkarte, federazio edo konfederazioetako ordezkariek ere
ikasleekin bilera egiteko eskatu ahal izango dute.
Ikasbidea Ikastola IPIko zuzendaritzari gutxienez 48 ordu lehenago jakinarazi
behar zaizkio halakoak, eskola-egunak bakarrik kontutan hartuta.Bizpahiru
egun lehenago jakinaraztea gomendatzen da.
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Bileren deialdia ikasle guztiei jakinaraziko zaie ikasleen ordezkarien bitartez,
bileraren bezperan, gai-zerrenda ere jakinaraziz. Bileretara bertaratzea ezin
izango da derrigorrezkoa izan.
Ikasketa-buruak, zuzendariaren agintepean, bilera non eta noiz egin
erabakiko du, eta hasiera batean eskola-ordutegitik kanpo egingo da.
Hala ere, OOGak gehiengo erlatiboaren bidez onesten badu, ikasketa-buruak
eskolen iraupena murriztuko du bilerak ordubete iraun dezan, horretarako
bileran aztertuko diren gai-kopurua eta gaien izaera kontuan hartuta.
Ikasketa-buruak erabakiko du murrizketa nola egin, ikastolako jarduera
akademikoa ahalik eta gutxien oztopatzeko moduan.
5. Ikastolak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Ondorengo lehenengo mailatik
gorako ikasleek eskoletara bertaratzeari buruz hartzen dituzten erabaki
kolektiboak ez dira jokabide desegokitzat, bizikidetzaren aurkako
jokabidetzat edo bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabidetzat hartuko
eta horiei erantzuteko ez da neurri zuzentzailerik ezarriko, betiere biltzeko
eskubidea baliatuta hartu badira eta aldez aurretik ikastetxeko
Zuzendaritzari jakinarazi bazaizkio, ikastetxeak ezarrita dituen arauei
jarraiki.
Desadostasuna adierazteko eskolara ez joateko eskubidea
Batxilergoko ikasleek eskubidea dute ikasketa, kultura eta gizarte alorreko
gertakariekiko desadostasuna adierazteko, horretarako eskolara ez joateko
proposamena eginez.
1. - Eskolara ez joateko proposamena.
a) Eskoletara ez joateko proposamena ikastolako ordezkarien batzordeak
hartuko du lehenbizi, bere ekimenez edo Ikastetxean DBHOn matrikulatuta
dauden ikasle guztiek zein legezko elkarte, federazio edo konfederazioetako
ordezkarien %5k hala eskatzen badute. Aurretik, jarraian azaltzen diren
alderdiak aztertu beharko dira:
• Deialdiaren hezkuntza- edo prestakuntza-helburua
• Deialdiak Ikastetxearekin duen erlazioa
• Ikasle guztiek eztabaidatzeko duten denbora
• Aurretik egindako beste deialdiak, edo hala badagokio, egingo diren
deialdiak.
b) Ikasketa, kultur edo gizarte-alorreko gertakarien aurrean, ikasle-erakunde edo
-elkarte desberdinek egun desberdinetan ekintza berdinak egiteko proposatuko
balute, haien deialdia bateratzen laguntzeko eskatuko litzaieke.
c) Ordezkarien batzarrak proposamena onartuz gero, ikastolako zuzendaritzari
idatziz jakinaraziko zaio gutxienez 48 ordu lehenago, eskola-egunak zenbatuta
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soilik, salbuespen gisa, premiazko izaera frogatzen duen arrazoirik egon ezean.
Zuzendaritzari aurkeztu beharreko idazkian ondokoak zehaztuko dira nahitaez eta
argi eta garbi:
• Proposamena egiteko arrazoia.
• Deialdia egin dutenak.
• Antolatutako jardueren egun eta orduak.
• Eskolara huts egiteko denbora (Egun osoa, ordu bat edo batzuk).
d) Ikasle-erakundeen ordezkariek berri-emaile izaera hutsa izango dute
ordezkarien batzordean.
e) Gelako ordezkariek batzarrean hitz egindakoaren berri emango diete beren
gelako ikasleei, jolastorduan egingo diren batzarretan. Ikasleak batzar
horietara joatea borondatezkoa da erabat. Bilkura talde bakoitzak bere gelan
egingo du, gelako ordezkaria buru duela. Irakasle bat gelan egongo da denbora
guztian prozesua ondo garatzeko.
f) Eman beharreko informazioa ematen amaitu ondoren, bilkuran bildutakoek
eskolara ez joateko proposamenaren inguruko erabakia hartuko dute.
2.- DBHko 2.zikloan eta DBHOn greba eskubidea gauzatzeko bete beharreko
ezinbesteko baldintzak
a) Greba deialdia Zuzendaritzan
ikasleen ordezkariek.

48 ordu lehenago aurkeztu beharko dute

b) Greban parte hartzeko eskubidea bermatzeko familien onarpen idatzia
beharrezkoa da, greba bakoitzerako berea eta ikasle bakoitzak dagokion
tutoreari eman beharko dio, gutxienez 24 ordu lehenago.
c) DBHOko ikasleek greban parte hartzeko eskubidea bermatzeko familien
onarpen idatzia beharrezkoa da, ikasturte horretako greba guztietarako
orokorra eta ikasle bakoitzak dagokion tutoreari eman beharko dio ikasturte
hasieran.
3 .- Eskolak eta azterketak.
a) Ikastolak eskolara ez joateko deialdiarekin bat egin nahi ez dutenen eskubidea
bermatu beharko du. Ikastolan irakasleak egongo dira ikasle horiez
arduratzeko, eta irakasgaiei dagozkien jarduerak egingo dituzte.
b) Desadostasuna adierazteko eskolara ez joateko eskubidea gauzatzeak ez du
esan nahi eskolara joan ez diren egunean irakasleak eskola-programatik
emandako azalpena berriz ematera behartuta daudenik.
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c) Eskolara ez joateko proposamena egin aurretik ordua eta eguna finkatuta
dauzkaten azterketek lehentasuna izango dute beti, eta printzipioz azterketak
mantenduko dira.
9.- Adierazpen-askatasunerako eskubidea ikastetxeetan
1. Ikasleek adierazpen-askatasunerako eskubidea dute, beren iritziak askatasunez,
bakarka eta taldean, adierazi ahal izateko.
2. Ikasleek eskubide hori gauzatzeko eskubidea dute ikastetxeak une bakoitzean
dituen aukeren arabera horretarako egokitzen zaizkion modu, gune eta
tokietan, eta hezkuntza-komunitateko kide guztiei zor zaien errespetua kontuan
izanik betiere.
Edonola ere, informazioa jakinarazteko dauden lekuetan (ikasturte hasieran
finkatuko dira) eta espazioetan jartzen den informazio orotan, informazioaren
erantzule den pertsonaren, erakundearen, elkartearen zein taldearen izena
agertuko da.Edozein kartel edo komunikatu itsasten dutenek haren indarraldia
bukatu eta berehala kendu beharko dute.
Gelen barruan eskola-jarduerari buruzko informazioa bakarrik jar
daiteke. Aipatutako arauak errespetatzen ez dituzten informazioak kendu egingo
dira, zuzendariaren edo ikasketa-buruaren aginduaren ondorioz.Araudi
honetan finkatutakoa betetzen duten kartelak, komunikatuak eta abar
errespetatu egin beharko dituzte ikastolako estamentu guztiek.
3. Ikasleak artikulu honetan eta aurrekoan adierazitako eskubideak betetzeko
eskola-eremutik ateratzekoak badira, gurasoen edo legezko ordezkarien baimen
idatzia beharko dute, baldin eta adinez txiki badira. Idazki horretan, ikastetxetik
ateratzeko baimena zer ordutan ematea eskatzen den adierazi beharko da, hala
badagokio, erantzukizun zibilak zehazteko, eta derrigorrezkoen ondorengo
hezkuntzetako ikasleen kasuan izan ezik; azken horien kasuan, gurasoen edo
legezko ordezkarien idazki bidezko baimen orokorrarekin nahikoa izango da.
4. Pankartak eskola eremuan: norbaitek pankartaren bat eskola eremuan jarri
nahi badu, ikastetxeko Zuzendariari idatziz egin beharko dio eskaera, eta honek
Batzorde Iraunkorra bilduko du. Batzorde Iraunkorrak hartuko dagokion
erabakia.
5. Elkarretaratzeak eskola eremuan: norbaitek eskola eremuan konzentrazioak
egin nahi baditu, ikastetxeko Zuzendariari idatziz egin beharko dio eskaera, eta
honek Batzorde Iraunkorra bilduko du. Batzorde Iraunkorrak hartuko du
dagokion erabakia.
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10.- Ikasleek elkartzeko duten eskubidea
1. Ikasleek elkartzeko eta elkarteak, federazioak nahiz konfederazioak osatzeko
eskubidea dute, indarrean dauden legeetan oro har xedatutakoarekin bat.
2. Ikastolako Antolakuntza eta Jarduera Araudietan edo Barne Araudietan
erabakitakoari jarraiki, ikastetxeek lokal egokiak utzi beharko dizkiete ikasleei
ikasle-elkarteen berezko jardueretarako, betiere azpiegiturak ezarritako
mugak kontuan izanik eta jarduera akademikoa eten gabe. Ahal den neurrian,
utzitako lokalak premiei egokitzen zaizkiela eta behar bezala erabiltzen direla
bermatu beharko du ikastetxeko zuzendaritzak, bai elkarteek modu
iraunkorrean erabiltzeko izaten diren lokalen kasuan, baita unean uneko
premiaren arabera erabiltzen direnen kasuan ere.
3. Zuzendariak ikasleak euren bilkura egiteko tokia zehaztuko du. Ikasleek bere
gain hartuko dute instalazioen erabilera egokiaren ardura eta erantzukizuna.
4. Behin behineko bilkurak egiteko asmoa izanez gero, Ikasbidea Ikastola IPIko
Zuzendariak 48 orduko aurrerapenaz jakin beharko du (2 eskola egun).
11.- Parte hartzeko eskubidea
1. Ikasleek ikastetxeko jardueran eta bizimoduan parte hartzeko
dute, indarrean dauden arauei jarraiki.

eskubidea

2. Gutxienez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzatik aurrera ikasturte eta talde
bakoitzeko ordezkariak egongo dira, baita ordezkari horiek kide izango diren
kide anitzeko organo bat ere.
3. Erregelamendu horiek hainbat funtzio ezartzen dizkiote ikasleen
partaidetzarako organo kide anitzari. Artean, gutxienez, Ordezkaritza Organo
Gorenean ikasleen ordezkari izango direnei aholkuak eman eta laguntza
eskaintzea. Ordezkariek aipatutako organoetara eramango dituzte
ordezkatzen dituzten maila, berezitasun edo lanbide-familien arazo zehatzak.
Ikasle horiek Ordezkaritza Organo Gorenean proposamen edo eskaera guztiak
aurkeztuko edo beroriei helaraziko dizkiete. Ordezkariak, halaber, Ordezkaritza Organo Gorenaren nahiz ikasle ordezkatuen arteko informazioaren
garraiobide izango dira.
4. Edonola ere, ikasleen ordezkari izango direnak zuzeneko nahiz isilpeko
bozketaren bidez hautatuak izan behar dira taldeko edo mailako bakoitzeko
ikasleen artean, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaz edo horren baliokideaz
geroztik.
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12.- Informazioa erabiltzeko eskubidea
1. Ikasleek, adinaren eta heldutasun-baldintzen arabera, beren garapenerako
informazio egokia bilatzeko, jasotzeko eta erabiltzeko eskubidea dute.
2. Ikastolako gobernu-organoek haien eskubideak betetzeko beharrezkoa den
informazio guztia emango diete ikasleei.
3. Ikastolako ikasleek eskubidea dute informazioa jasotzeko beren
partaidetzarako taldeko organo kideen eta Ordezkaritza Organo Goreneko
ordezkarien eskutik, bai ikastetxeko gaien inguruan, bai, oro har, Hezkuntza
Sistemari dagozkion gaien inguruan.
13.- Aukera-berdintasunerako eskubidea
1. Hainbat arlotako gabeziak eta desabantailak (pertsonalak, familia-arlokoak,
ekonomikoak, sozialak eta kulturalak) konpentsatzeko behar dituzten
laguntzak jasotzeko eskubidea dute ikasleek, batez ere hezkuntza-premia
bereziak badituzte, hain zuzen ere Hezkuntza Sisteman sartzea eta bertan
irautea zailtzen dizkieten hezkuntza-premia bereziak badituzte.
2. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak eskubide hori bermatzeko,
ikasleen premiei egokitutako laguntza-politika ezarriko du, baita integraziora
eta hezkuntza-premia bereziei erantzutera bideratutako neurri hezigarriak
ere.
3. Hezkuntzako premia bereziak dituzten ikasleek beren beharren araberako
arreta jaso beharko dute gure ikastolan, ikastetxearen berezko baliabideekin
eta Hezkuntza Administrazioak ikastolaren esku jarri dituen baliabideekin.
4. Ikastetxeek beste zerbitzu publikoekin eta udaletako, lurraldeetako nahiz
Autonomia Erkidegoko beste zerbitzuekin harremanak izango dituzte arlo
soziokulturalean eta arlo ekonomikoan bereziki behartsuak diren ikasleen
premiei erantzuteko.
14.- Gizarte-babeserako eskubidea
1. Ikasleek hezkuntza-arloan gizarte-babesa jasotzeko eskubidea dute, familiaezbeharren edo istripuen kasuan.
2. Osasunaren eta Gizarte Segurantzaren arloan indarrean dagoen legeriaren
arabera dituzten eskubideak alde batera utzi gabe, Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Sailak beharrezkoak diren baldintza akademiko eta ekonomikoak
ezarriko ditu familia-ezbeharra, istripua edo gaixotasun luzea izan duten
ikasleek beren ikasketei eutsi eta ikasketak amaitzeko edo geroko ikasketei
heltzeko aukera izan dezaten.
3. Kasu horietan, derrigorrezko mailetan diharduten ikasleek beren eskolaerrendimendua ziurtatzeko behar den laguntza jasotzeko eskubidea dute.
Laguntza hori ikastolaren bidez, Oinarrizko Urrutiko Hezkuntzako Ikastetxeen
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bidez, edo Lurralde Ikastetxeen esku dauden Ospitaleko, Etxez Etxeko eta
Terapeutikako Hezkuntza-arloko Arretarako baliabideen bidez.
4. Ikastolak babes-neurriak hartu beharko ditu berdinen arteko tratu txarren
kasuetan eta bereziki eskola-jazarpenen eta emakumeen aurkako erasoen
kasuetan. Beharrezkotzat jotzen badute, jazarleak ikastetxez aldatzea berehala
proposatu dezakete edo, jazarpenaren biktimek nahiago badute eta hala
eskatzen badute, biktimak lekuz alda ditzakete. Nolanahi ere, behar duten
laguntza psikologikoa jasotzeko eskubidea izango dute jazarpenaren biktimek.
15.- Ikastetxean ikasleen eskubideak errespetatzen direla bermatzea
1. Ikasle guztiek jakin beharko dituzte eurei eta gainerako kideei indarreko
ordenamendu juridikoan aitortzen zaizkien eskubideak. Era berean, eskubide
horiek errespetatzen eta baliatzen ikasi beharko dute, betiere duten adinak
horretarako aukera ematen badie.
2. Beren eskumenen eremuaren barruan, ikastolako Gobernu Organoek, baita
irakasleek ere, aurreko artikuluetan adierazitako eskubide guztiak eta Legeek
nahiz Nazioarteko Itunek ikasleei aintzat hartzen dizkieten eskubide guztiak
baliatzeko aukera bermatuko dute.
3. Era berean, ikastolako Gobernu Organoek eta irakasleek eskubide horiek
legeek ezarritako mugen barnean baliatuko direla zainduko dute, eta ikasleen
arteko harremanetan ezein eratako diskriminazio-egoerarik gerta ez dadin
arduratuko dira, hain zuzen ere, honako hauek arrazoitzat hartuta
diskriminaziorik gerta ez dadin: jaiotza, adina, arraza, sexua, egoera zibila,
orientazio sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa, osasun-egoera, hizkuntza,
kultura, erlijioa, sinesmena, ideologia edota beste edozein zirkunstantzia
pertsonal, ekonomiko edo sozial.
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BETEBEHARRAK
1.- Ikasteko betebeharra
1. Ikaslearen betebeharra da bere gaitasun guztiak albait gehien garatzeko
ikastea eta ahalegina egitea. Hain zuzen ere, duintasunez bizitzeko,
elkarrekin bizitzeko eta etorkizunean laneratzeko behar diren gaitasunak
lortzearren, behar adinako lana egingo du eta behar den interesez; era
berean, lan intelektualerako giro egokia sortzen eta giro horri eusten
lagundu behar du, eta bere portaerarekin ez du eragozpenik sortuko gelan.
Irakasleek, irakaskuntza-funtzioak betetzen dituzten neurrian, agintzen
dituzten lanak egitea.
2. Ikasleak behartuta daude azterketak eta ariketak egiten dituztenean zintzo
jokatzera, eta, beraz, beren ahalegina eta irakasleak maila bakoitzean
baimendutako liburuak nahiz materialak besterik ez dituzte baliatuko.
Ikaskideek ikasteko duten eskubidea errespetatzea, irakaslearen jardueran
eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan eragina duten jarrerak oztopatu
gabe.
2.- Prestakuntza-jardueretan parte hartzeko betebeharra
Ikasle guztiek hartu behar dute parte prestakuntza-jardueretan, interesez
jardunez, agintzen dizkieten lan pertsonalak eginez eta antolatzen diren
lantaldeetan lagunduz.
3.- Bertaratzeko betebeharra
1. Ikasleek egunero joan beharko dira ikastolara, puntualtasunez eta
justifikatu gabeko absentziarik izan gabe, eta sartzeko nahiz irteteko
ordutegiak errespetatu behar dituzte.
d) Ikasleak behartuta daude eskola-orduetan zehar ikastolan bertan
gelditzera, gurasoen edo legezko tutorearen idatzizko baimenik izan
ezean. Baimen hori tutoreari erakutsi beharko diote. DBHOko
ikasleria soilik atera ahalko da eskola eremutik.

2. Honako hauek hartuko dira justifikatu gabeko bertaratze- eta puntualtasunhutsegitetzat: ikasleak edo, ikaslea adingabea bada, haren gurasoek edo
legezko ordezkariek idazki bidez arrazoitzen ez dituztenak. Horretarako,
ikastetxean ezarritako arauen arabera onargarria den justifikazioa aurkeztu
beharra dago, 201/2008ko abenduaren 2ko Ikasleen Eskubide eta
Betebeharren Dekretuko 13.3 eta 14.3 artikuluetan ezarritakoaren aurka
joan gabe.
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4.- Bizikidetza errazteko betebeharra
1. Ikasleek parte hartu eta laguntza eman behar dute ikastetxean eskolabizikidetza hobetzeko eta ikasteko giro egokia lortzeko, betiere ikaskideen
hezkuntzarako eskubidea eta irakasleen agintaritza eta orientazioak
errespetatuz.
2. Horretarako, ikasleek beren ikastolako Antolakuntza eta Jarduera Araudian
edo Barne Araudian bildutako Bizikidetza Arauak jakin behar dituzte;
irakasle eta hezkuntza-komunitateko kide guztien eskubideak errespetatu
behar dituzte, eta portaera egokia izan behar dute haiekin guztiekin,
besteek beren eskubideak baliatzeko dituzten eskubideak urratu gabe,
sortzen diren gatazkak konpontzeko metodo baketsuak soilik erabiliz, eta
betiere ikaskideekiko tolerantziaz eta elkartasunez jokatuz eta hezkuntzakomunitateko gainerako kideen eskubideak baliatzea erraztuz.
3. Ikasleek bizikidetzarentzat aurkakoak eta larriki kaltegarriak diren
jokabideen neurri zuzentzaileak aplikatzeko lagundu behar dute,
zuzendariak edo, hala badagokio, instrukzioaz arduratzen den edozein
irakaslek eskatzen dienean lekuko gisa deklaratuz.
5.- Norberaren kontzientzia-askatasuna errespetatzeko betebeharra
1. Ikasleek hezkuntza-komunitateko kide guztien kontzientzia-askatasuna,
erlijioaren eta moralaren arloko sinesmenak, eta duintasuna, osotasuna eta
intimitatea errespetatu behar dituzte, honako hauek arrazoitzat hartuta
inolako diskriminaziorik egin gabe: jaiotza, adina, arraza, sexua, egoera
zibila, orientazio sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa, osasun-egoera,
hizkuntza, kultura, erlijioa, sinesmena, ideologia edo beste edozein egoera
edo zirkunstantzia pertsonal, ekonomiko edo sozial.
2. Ikasleek beren ikaskideen erabakiak errespetatu beharko dituzte,
ikaskideek adierazteko, biltzeko edo elkartzeko eskubide indibidualak
modu kolektiboan baliatzeko ekintzetan parte hartu nahi ez dutenean.
3. Ikasleek ez dute hezkuntza-komunitateko kide bakar bat ere iraindu,
mehatxatu edo difamatzeko ezein adierazpenik egingo.
4. Ikasleek, eskola-eremuan, ezin izango dute grabazio-baliabiderik erabili,
salbu eta ikastetxeak programatutako jardueretan horrelako baliabideak
erabili behar badira. Kasu horietan ere ezin izango dute hezkuntzakomunitateko inor grabatu hark nahi ez badu eta hartarako baimen idatzia
esanbidez ematen ez badu.
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6.- Eskolako arauak errespetatzeko betebeharra
1. Ikasleek, ordenamendu juridikoak hezkuntza-komunitateko gainerako kideei
aitortzen dizkien eskubideez gain, ikastolako antolamenduko, bizikidetzako
eta diziplinako arauak ezagutu eta errespetatu behar dituzte, ikastolaren
Antolakuntza eta Jarduera Araudiko edo Barne Araudiko xedapenak osorik
betez, ikastetxeko Hezkuntza Proiektua errespetatuz, eta, hala badagokio,
ikastetxearen ideiak eta izaera errespetatuz, baita horrekin ados ez
daudenean ere.
2. Ikasleek beren eskumenen arloan ikastetxeko gobernu-organoen erabakiak
bete beharko dituzte, norberaren garbiketari eta norberaren gauzak, jantziak,
tresnak edo aparatu elektronikoak erabili eta erakusteari buruzkoak barnean
hartuta, eta, era berean, atsedenaldietan eskola-eremutik kanpo egin
daitezkeen irteerei buruzko eta irteeretan erakusten duten portaerari
buruzko erabakiak ere bete beharko dituzte. DBHOko ikasleria soilik atera
ahalko da eskola eremutik.
3. Era berean, ikasleek irakasleen, hezkuntzako laguntzaileen nahiz legezko
araudiak esleitu dizkien funtzioak gauzatzen ari diren ikastolako irakasle ez
direnen jarraibideak bete beharko dituzte.
4. Ikastolak ezartzen dizkien hezkuntza-neurri zuzentzaileen barnean
hartutako ekintzak betetzeko betebeharra dute ikasleek.
7.- Instalazioak errespetatzeko betebeharra
1. Ikasleek ikastolako ekipamenduak eta material didaktikoak zaintzeko eta
egoki erabiltzeko betebeharra dute, ikastetxeko, instalazioak, altzariak eta
ekipamendu orokorra beren nolakotasunaren arabera eta beren helburuetarako erabiliz, eta, hala badagokio, irakaslearen edo irakasleak ez
diren langileen jarraibideen arabera. Ez dute inola ere ikastetxeko
ekipamendua baimenik gabe erabiliko ezarritakoak ez diren helburuetarako,
ezta dagokion ordutegitik kanpo.
2. Ikasleek, baimenik gabe, ez diote kanpoko inori ikastetxean sartzeko aukera
erraztuko, eta ez dira bidegabe sartu den inorekin ibiliko bertan. Ildo
horretatik, legez eratu diren eta ikastetxean ezarri diren ikasle-elkarteak
ordezkatzen dituzten pertsonak ez dira ikastetxetik kanpoko pertsonatzat
hartuko, betiere ordezkari gisa identifikatzen dien dokumentazioa baldin
badute eta elkarteko zuzendaritzari beren bisitaren berri eman badiote.
3. Ikasleek hezkuntza-komunitateko gainerako kideen gauzak errespetatu
behar dituzte eta ikastetxearen testuliburuak nahiz gainerako material
didaktikoak erabiltzeko baldintza egokietan mantendu behar dituzte.
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SAIL ETA EKIPAMENDUEN ERABILERARI BURUZKO ARAUAK
Ikastolako sail eta ekipamenduen oinarrizko erabilera irakaskuntzako
jarduerak egitera bideratuta dago.
Talde bakoitzari gela bat egokituko zaio eskola-jarduera arruntak egiteko.
Dena den, jarduera horietako batzuk gela edo sail berezietan egingo dituzte.
Arlo edo jakintzagai berezi bakoitzerako gela bat egokituko da, eta ikasle
guztiak hara joango dira dagozkien eskola-zereginak egitera.
Jarduera berezietarako espazio komunak talde guztien hezkuntza-premiei
erantzuteko moduan banatuko dira, dauden aukeren arabera betiere. Ikasturte
bakoitzeko irakaskuntza-jardueren programan espazio horiek banatzeko
irizpideak eta ordutegia finkatuko dira.
Irakaskuntza-baliabideak baliabide-zerbitzuan egongo dira, eta baliabide
horien mantenu, antolaketa eta banaketaz arduratuko dira bertan. Era berean,
baliabide berriak erosteaz arduratuko dira, irakasleen eskariari erantzunez,
xede horretarako egokitutako aurrekontuaren eta zuzendaritza-taldeak
irakasle-taldeei entzun ondoren finkatutako lehentasunen arabera.
Irakaskuntza-baliabideak erabiltzeko, irakasle bakoitzak behar dituen
baliabide eta ekipamenduak eskatu beharko dizkio zerbitzuaren arduradunari,
gutxienez egun bat lehenago.
Ikastolako gurasoen elkarteek bere jarduera egonkorrak egiteko edo
elkartekide zein ikasleentzat zer-nolako lokalak behar dituzten jakinaraziko
diote zuzendaritzari. Horrek eskaerari erantzungo dio, baldin eta
eskolajarduera oztopatzen ez badu. Ikastolako ikasle-elkarteen eskariekin ere
modu berean jokatuko da.
Gurea ikastola publikoa denez, bertako instalazioak gizarte-komunitatearen
onerako, bereziki haur eta gazteen onerako, antolatutako kultur, gizarte eta
kirol arloko jardueretarako erabili ahal izango dira. Ez da inoiz baimenik
emango ikastolako lokalak erabiltzeko, horrek ikastolak berak edo bertako
elkarteek antolatutako jardueren garapen normala eragozten badu. OOGak
finkatuko ditu ikastolako lokalak erabiltzeko lehentasunak eta irizpide
orokorrak, Euskal Eskola Publikoak berezkoa duen aniztasuna aintzakotzat
hartuta betiere, eta Hezkuntza Sailak ezarrita duen arautegia aintzat hartuz.
Legez eratutako erakunde edo elkarteek eta partikularrek ikastolako sailen bat
erabili nahi izanez gero, eskaria aurkeztu beharko dute zuzendaritzan,
jardueraren ezaugarriak, noiz egitekoa den, iraupena, behar diren lokalak eta
jardueraren arduradunaren izena eta telefonoa zehaztuz. Era berean, beren
gain hartuko dute antolatutako jardueraren eta eragin daitezkeen kalteen
gaineko erantzukizuna.
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Ikastolako Zuzendaritzak, indarreko legeei eta OOGaren irizpideei jarraiki,
ikastolako sailak erabiltzeko oniritzia emango du, eta gastuen gaineko tasak
ezarri ahal izango ditu. Era berean, badaezpada diru-kopuru bat jartzeko
eskatu ahal izango du, ezer hondatuz gero konpontzeko. Hondatutakoa
konpontzeko gastuak ordaindu ondoren, gelditzen dena itzuli egingo litzateke.
Ikastolako instalazioak eta ekipamendua erabili ahal izateko, ikastolako
Zuzendaritzak beharrezkoa den tramitazioa gauzatuko du Hezkuntza
Ordezkaritzaren oniritzia jaso dezan.
Hauteskunde-garaian ikastolako sailak bilkura politikoetarako erabili nahi
izanez gero, eskumeneko agintariek finkatutako arauen arabera hartuko da
erabakia.
Ikasbidea ikastolako OOGak araudia onartu zuen ikasleek ikastolan
irakaskuntzaz kanpoko jarduerak antolatzeari buruz:
• Eskola-orduetan egindako jarduerak.
• Eskola-orduetatik kanpo egindako jarduerak.
• Eskola-egunetatik kanpo egindako jarduerak.
Eskola-orduetan egindako jarduerak: ikastolako Zuzendariari antolatu nahi
den jardueraren berri idatziz eman behar zaio gutxienez astebete lehenago, eta
jardueraren egitarau osoa aurkeztu: antolatzailea, arrazoiak, jarduera hutsa ala
testuinguru jakin batekoa den, edukia, helburua, nori zuzentzen zaion,
aurkezle edo hizlaria nor den, aurreikusitako iraupena…
Eskola-orduetatik kanpo egindako jarduerak: ikastolako Zuzendariari
antolatu nahi den jardueraren berri idatziz eman behar zaio gutxienez
astebete lehenago, eta jardueraren egitarau osoa aurkeztu: antolatzailea,
arrazoiak, jarduera hutsa ala testuinguru jakin batekoa den, edukia, helburua,
nori zuzentzen zaion, aurkezle edo hizlaria nor den, aurreikusitako iraupena…
Kasu horretan, jardueraren eskatzailearen (irakasle, guraso, ikasle edo nagusia
den edozein pertsona fisikoa) datu pertsonalak eman beharko dira.
Eskola-egunetatik kanpo egindako jarduerak: ikastolako Zuzendariari
antolatu nahi den jardueraren ezaugarri nagusien berri idatziz eman behar
zaio bizpahiru aste lehenago: antolatzailea, arrazoiak, jarduera hutsa ala
testuinguru jakin batekoa den, edukia, helburua, nori zuzentzen zaion. Eta
astebete lehenago gainerako xehetasunak jakinaraziko zaizkio: aurkezle edo
hizlaria, aurreikusitako iraupena…
Kasu horretan, jardueraren bi arduradunen (irakasle, guraso edo nagusia den
pertsona fisikoa) izen-abizenak eman beharko dira.
Kasu guztietan, erantzuna OOGko batzorde iraunkorrak emango du ahalik eta
lasterren. Arrazoiren batengatik, erabakia OOGak hartu behar duela iritziko
balitzaio, Zuzendariak organo horren bilkura berezirako deia egingo luke
berehala. Dena dela, erabakia hartzeko egungo araudia bete behar izango da.
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ELKARBIZITZA IKASTOLAN
1.- Printzipio orokorrak
1. Ikastola honetako araudian zigorrak ezartzearen azken helburua ikasleen
hezkuntza-prozesua hobetzen laguntzea da.
2. Ikasleei ezin izango zaie araudi honetan jokabidea desegokitzat jotzen
direnez bestelako jokamolde edo jarrerengatik neurri zuzentzailerik
aplikatu.
3. Zuzendaritzak neurri zuzentzaileak betetzen direla zainduko du, neurri
horiek ezarri diren baldintzetan.
4. Ahal den neurrian, ikasleak eskolatik kanporatzea saihestuko da. Halakorik
gertatuz gero, araudi honetan finkatutakoa bete beharko da beti.
5. Hezkuntza-komunitateko kideek eta irakasleek arreta handia jarriko dute
araudi honetan jasotako hutsegiteak gertatzea saihesteko. Horretarako,
harremanetan eta lankidetzan jardungo dute etengabe eta zuzenean
ikasleen guraso edo legezko ordezkariekin.
2. DESEGOKIAK ETA AURKAKOAK DIREN NAHIZ BIZIKIDETZAN KALTE
LARRIAK ERAGITEN DITUZTEN JOKABIDEAK ETA HORIEN ZUZENKETA
2.1.- XEDAPEN OROKORRAK
a) Desegokiak, aurkakoak eta bizikidetzarentzat larriki kaltegarriak diren
jokabideak baino ezin izango dira zuzendu.
b) Ikasleen adinari egokitzea.
1. 201/2008 abenduaren 2ko Dekretuan xedatutakoa derrigorrez aplikatuko
zaio Ikasbidea Ikastola IPIko ikasle orori.
2. Lehen Hezkuntzan dekretu horretan ezarritako betebeharretako bat
betetzen ez bada, irakasleek jokabide desegokia zuzendu beharko dute
horretarako ezarri diren neurrietako bat berehala eta ahoz baliatuz. Neurri
horiek aplikatu behar dira pertsonek edota objektuek balizko kalteak jaso
ez ditzaten behin-behineko neurri ezarrien aurka egin gabe.
3. Salbuespen gisa, ikaslearen jokabidea ikastetxeko bizikidetzarentzat larriki
kaltegarria izan daitekeenean, eta jokabide hori ikaslearentzat edota
hezkuntza komunitateko gainerako kideentzat arriskutsua bada, zuzendariak ohiko prozedura erabili eta dekretu horretan jokabide horiek
zuzentzeko ezarri diren neurriak aplikatu ahal izango ditu.
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2.2.- JOKABIDE MOTA DESBERDINAK
A) Jokabide desegokiak.
1. Hona hemen jokabide desegokien zerrenda:
a) Justifikatu gabeko puntualtasun-hutsegiteak.
b) Justifikatu gabeko bertaratze-hutsegiteak, etaparen arabera, honakoak
dira:
• Haur eta Lehen Hezkuntza: ordu bat justifikatu gabe.
• DBH: 3 ordu.
• DBHO: 5 ordu.
c) Ikastetxeko instalazioei, ikastetxeko materialari edo hezkuntzakomunitateko gainerako kideen gauzei narriadurak eragitea,
zabarkeriagatik gertatzen denean:
• Mahai, aulki edo hormetan idatzi edo margotzea.
• Erabilera desegokiagatik baliabide informatikoen, ordenagailuen,
arbela digitalen, kainoien… desagertzea eta narriadura.
• Geletan edo korridoreetan instalazioak hondatu ditzaketen baloi,
pilota edo objektuekin jolasean ibiltzea.
• Komunak behar bezala ez erabiltzea.
• Gela, korridore edo jolastokiko zakarrontziak ondo ez erabiltzea.
• Aurretik aipatutako ekintzen antzekoak.
d) Irakasleek edo agintari akademikoek agindutakoa ez betetzea, betiere
ikasleak haiek mespretxatzen eta iraintzen ez baditu edo diziplina nahita
hausten ez badu; baita ikastolako gainerako langileek beren jardunean
emandako aginduei jaramonik ez egitea ere.
• Ikasleren
bat
gelatik
kanporatutakoan,
zaintzako
irakaslearengana ez joatea.
• Irakasleak agindutakoari behin eta berriz entzungor egitea.
• Eskola-materiala behin eta berriz ez ekartzea.
• Aurretik aipatutako ekintzen antzekoak.
e) Hezkuntza Komunitateko kideen aurkako adeitasunik ezako jarrera,
keinu edo hitzak.
f) Ikastetxeko Gobernu Organoak bere eskumenen eremuan debekatutako
ekipoak, materialak, jantziak edo aparatuak ikastetxean erabiltzea.
g) Ikastetxeko ekipamendua
(elektronikoa, mekanikoa, telefonikoa,
informatikoa edo zeinahi motatakoa) baimenik gabe edo
baimendutakoak ez diren helburuetarako erabiltzea.
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• Debekatuta dago sakelako telefonoak, i-phoneak, MP3ak eta
antzeko tresnak eskola orduetan erabiltzea.
• Debekatuta dago argazkiak ateratzea, grabazioak egitea.. eskola
eremu barruan.
h) Ikastetxeko langileei gezurra esatea edo informazio faltsua ematea,
betiere horrek hezkuntza-komunitateko inori kalterik eragiten ez badio.
i) Kalifikaziorako baliatuko diren azterketa, proba edo ariketetan kopiatzea
edo besteei norberarena kopiatzen erraztea, edo azterketa, proba edo
ariketa horietan baimenduta ez dauden material edo aparatuak erabiltzea.
j) Hartarako baimenik ez dutenei ikastetxean sartzeko aukera erraztea edo
haiekin sartzea, ikastetxeko Bizikidetza-arauen edo Gobernu Organoen
jarraibideen aurka.
k) Ikaskideen gauzak nahita erabiltzea, haien borondatearen aurka.
l) Norberaren betebeharren beste edozein ez-betetze, betiere hezkuntzakomunitateko gainerako kideei beren eskubideak baliatzea galarazten,
oztopatzen edo eragozten ez badie, eta jokabide hori ikastetxeko
bizikidetzaren aurkako jokabide gisa edo bizikidetza horri kalte larria
eragiten dion jokabide gisa sailkatuta ez badago.
• Ikasteko betebeharra.
• Ekintza osagarrietan parte hartzeko betebeharra.
• Bertaratzeko betebeharra.
• Bizikidetza bermatzeko betebeharra.
• Kontzientzia askatasuna errespetatzeko betebeharra.
• Eskola araudia errespetatzeko betebeharra.
• Instalazioak zaintzeko betebeharra.
• Eskola esparruan ezin da erre.
• DBHOko ikasleriak izan ezik, gainontzeko ikasleek eskola
esparrutik ezin dute irten ordu lektiboetan , atsedenaldietan eta
jantoki orduan.
• Aipaturiko aurreko ekintzen antzekoak

73

Antolaketa eta Jarduera Araudia

IKASBIDEA IKASTOLA IPI
B) Ikastetxeko bizikidetzaren aurkako jokabideak.
1.- Hona hemen ikastetxeko bizikidetzaren aurkako jokabideen zerrenda:
a) Ikastolako lagun bakarreko aginte-organoen edo irakasleen aginduak eta
ikastetxeko gainerako langileek beren eginkizunen jardunean emandako
aginduak ez betetzea, betiere horrekin batera diziplinarik eza agertzen
bada edota irainak, mespretxuak, desafioak edo mehatxuak egiten
badira.
b) Ikaskideen edo hezkuntza-komunitateko gainerako kideen aurkako
mehatxuak edo irainak, betiere jokabide horiek ikastetxeko bizikidetzari
kalte larria eragiten dioten jokabide gisa sailkatuta ez badaude, baita
honako hauek ere: hezkuntza-komunitateko gainerako kideen aurkako
keinuak edo jarrerak, ezbairik gabe erasotzeko saiakeratzat edo
mehatxutzat har daitezkeenak.
c) Azterketa-ereduak lapurtzea edo erantzunak kopiatzea, eta horiek
guztiak hedatzea, etekina ateratzea…
d) Noten buletinetan edo gurasoentzako nahiz legezko ordezkarientzako
beste edozein dokumentutan edo jakinarazpenetan aldaketak egitea, eta,
ikasle adingabeei dagokienez, dagokien hartzaileei ez ematea edo erantzunak aldatzea.
e) Kalteak eragitea bidegabeko erabileragatik ikastetxeko lokalei, altzariei,
materialari edo dokumentuei, edo hezkuntza-komunitateko gainerako
kideen gauzei, jokabide hori ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabidea ez bada.
f) Ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenak hartutako baliozko erabakiak
nahita ez betetzea.
g) Besteek ohorerako, intimitaterako eta irudi propiorako duten eskubidea
ez errespetatzea, haiek, edo, hala badagokio, haien gurasoek edo legezko
ordezkariek, baimena eman gabe grabazio-baliabideak erabiliz.
h) Beste edonori bere eskubidea baliatzeko aukera galaraztea, indarkeria
erabili gabe, eta beste edonor bere borondatearen aurka zerbait egitera
behartzea, betiere indarkeriarik erabili gabe.
i) Ordena nahasten duten portaerak autobusean edo eskolako jangelan, bai
bakarka bai taldean, eta betiere bizikidetzan kalte larria eragiten ez
badute.
j) Hezkuntza-komunitateko edozein kiderengan lesio fisikoak eragin
ditzaketen objektuak zuhurtziarik gabe erabiltzea.
k) Ikastetxeko langileei gezurra esatea, informazio faltsua ematea edo
norberaren nortasuna ezkutatzea, horren ondorioz hezkuntzakomunitateko beste kide batzuei kalte egiten bazaie.
b) Diskriminazioa dakarren edozein egintza edo jokabide, diskriminazio
horren arrazoia edozein izanik ere: jaiotza, adina, arraza, sexua, egoera
zibila, orientazio sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa, osasun-egoera,
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kultura, erlijioa, sinesmena, ideologia, edo beste edozein egoera edo
zirkunstantzia pertsonal, ekonomiko edo sozial. Betiere bizikidetzan
kalte larria eragiten duen jokabidetzat hartzen ez bada.
c) Aurreko artikuluan adierazitako jokabide desegokiren bat gehienez ere
hiru aldiz egitea hiruhileko akademiko berean, betiere aurreko biak
zuzendu badira, eta, ikasle adingabeei dagokienez, gurasoei edo legezko
ordezkariei jakinarazi bazaizkie.
d) Ikasleen betebeharrak ez betetzea dakarren beste edozein jokabide,
betiere hezkuntza-komunitateko gainerako kideei beren eskubideak
baliatzeko edo beren betebeharrak betetzeko eragozpenik sortzen ez
badie eta jokabide hori hurrengo artikuluan bilduta ez badago,
ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideen artean,
hain zuzen ere.
• Ikastolako ikasleen osasunerako eta segurtasun pertsonalerako
kaltegarriak diren ekintzak saihestu (alkohola, drogak…
kontsumitzea).

C) Ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak.
1. Hona hemen bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideen zerrenda:
a) Ikastetxeetako Gobernu Organoekiko edo beren eskumenak betetzen
diharduten irakasleekiko diziplinarik gabeko egintza edo obedientziaukatze esplizitu guztiak, ezarritako neurri zuzentzaileak betetzeari uko
egitea barne, baita hezkuntza-komunitateko kideen aurkako adierazpen
biziki laidogarri edo iraingarriak ere, laido edo irain horiek edozein
modutan adierazita ere: ahoz, idazki bidez, edo baliabide informatikoak edo
ikus-entzunezkoak erabiliz.
b) Diskriminazioa dakarten edo adierazten duten irainak erabiltzea,
diskriminazio horren arrazoia edozein izanik ere: jaiotza, adina, arraza,
sexua, egoera zibila, orientazio sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa,
osasun-egoera, hizkuntza, kultura, erlijioa, sinesmena, ideologia, edo beste
edozein egoera edo zirkunstantzia pertsonal, ekonomiko edo sozial.
c) Jazarpen sexista, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako
otsailaren 18ko 4/2005 Legeari jarraiki halakotzat hartuta: nahi ez duen
pertsona batekin eta pertsona horren sexua dela-eta, hitzez, hitzik gabe edo
fisikoki edozein jokabide izatea, eta horren helburua edo ondorioa pertsona
horren duintasunari erasotzea edo kikilduta, etsai, makurrarazita, irainduta
edo laidoztatua sentiarazteko giroa sortzea bada.
d) Hezkuntza-komunitateko edozein kideren aurkako eraso fisiko edo
psikologikoa.
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e) Ikastetxeko hezkuntza-komunitateko kideak beren osasunerako eta
osotasun pertsonalerako oso kaltegarriak diren jokaerak egitera bultzatzea,
hala nola tabakoa, alkohola eta drogak kontsumitzera bultzatzea.
f) Bizikidetzaren aurkako jokabide guztiak, taldean egiten direnean edo haien
berri nahita zabaltzen denean, ahoz, idazki bidez, ikus-entzunezko
baliabideen edo baliabide informatikoen bidez; baita berdinen arteko tratu
txarreko egoeretan parte hartzen dutenean ere.
g) Liskar edo jokabide erasokorrak eragitea edo jokabide horietan parte
hartzea, betiere lesioak eragiteko arrisku larria sortzen bada.
h) Nahita kalteak eragitea ikastetxearen instalazioetan edo ondasunetan,
ikastetxeko langileei, beste ikasle batzuei edo beste pertsona batzuei, bai
bakarka bai taldean.
i) Ordena nahasten duten jokabideak autobusean edo eskolako jangelan,
betiere hezkuntza-komunitateko edozein kiderentzako egoera arriskutsuak
sortzen badituzte.
j) Grabazio-baliabideak erabiliz, besteek ohorerako, intimitaterako eta irudi
propiorako duten eskubidea ez errespetatzea, aldez aurretik haiek, edo,
hala badagokio, haien gurasoek edo legezko ordezkariek, horrelakorik nahi ez
dutela esanbidez adierazi badute.
k) Ikastetxeko jarduneko egintzetan beste edonoren izena erabilita aritzea.
l) Euskarri idatzian edo informatikoan dagoen eskolako dokumenturen bat
edo erregistroren bat kaltetzea, trukatzea edo aldatzea, baita dokumentu
akademikoak ezkutatzea edo baimenik gabe ateratzea ere.
m) Delitua edo zigor-arloko hutsegitea den edozein egintza, nahita egin bada.
n) Ikasturte berean gehienez ere hiru aldiz egitea aurreko artikuluan
adierazitako bizikidetzaren aurkako edozein jokabide, artikulu horren 1.m)
idatz-zatian bildutakoa izan ezik, betiere aurreko biak zuzendu badira eta,
hala badagokio, gurasoei edo legezko ordezkariei jakinarazi bazaizkie.
o) Norberaren betebeharrak ez betetzea dakarren edozein jokabide, betiere
jokabide hori hezkuntza-komunitateko gainerako kideen edo beste
edonoren eskubideen aurkakoa bada zuzen-zuzenean; hain zuzen ere,
honako eskubide hauen aurkakoa bada: osasunerako, osotasun fisikorako,
adierazpen-askatasunerako, parte hartzeko, biltzeko, diskriminaziorik ez
jasateko, ohorerako, intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidea.
D) Ikasbidea Ikastola IPItik kanpo egindako jokabide edo egintzengatiko
erantzukizuna.
Aurreko artikuluetan bildutako jokabideak eskolako eremutik edo
ordutegitik kanpo egiten direnean ere zuzenduko dira, betiere ikastetxeak
programatutako jarduera osagarrien edo eskolaz kanpokoen jardunean
egiten badira, jangela- edo garraio-zerbitzuak erabiltzen diren bitartean,
edo eskolako jarduerarekin kausa-ondorio harremana dagoela egiaztatzen
denean.
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Hezkuntzako neurri zuzentzaileak eta desegokiak, aurkakoak edota
bizikidetzarentzat larriki kaltegarriak diren jokabideen beste ondorio
batzuk.
Jokabide desegokien zuzenketa.
Honako neurri hauetako baten edo gehiagoren bidez zuzenduko ditugu jokabide
desegokiak:
a) Izandako jokabide desegokiari eta haren ondorioei buruzko hausnarketa.
b) Kaltetuak izan diren pertsonen aurrean jokabidea desegokia izan dela
onartzea.
c) Jokabide-eredu egokiak ikasteko eta barneratzeko jarduerak egitea.
d) Jokabide desegokiaren nolakotasunarekin zerikusia duen zereginen bat
egitea.
e) Zuzendariaren, ikasketaburuaren edota une horretantxe ikastetxearen
ardura duen zuzendaritza taldeko kideren baten aurrean agertzeko
agindua.
f) Idatzizko ohartarazpena. Horren berri emango zaie ikasleen gurasoei edota
ordezkari legalei.
g) Antolatzen diren txango edo jarduera osagarrietan parte ez hartzea.
h) Eskolako jarduerak hobetzen eta burutzen lagunduko duten zereginak
egitea.
i) Gelatik kanporatzea, beste zeregin bat aginduta.
Ikastetxeko bizikidetzaren aurkako jokabideen zuzenketa.
1. Bizikidetzaren aurkako jokabideak zuzentzeko, zuzendariak aurreko
artikuluan zerrendatutako neurriak edo honako neurri hauetako bat edo
gehiago aplikatu ahalko ditu:
a) Bizikidetzaren aurkako jokabideari eta haren ondorioei buruzko
hausnarketa eta jokabidea bideratzeko orientazioak.
b) Ohartarazpen idatzia.
c) Ohartarazpena, ikasle adingabeen kasuan, gurasoak edo legezko
ordezkariak bertan direla.
d) Ikaslea taldez edo gelaz aldatzea, aldi baterako edo behin betiko.
e) Lan hezigarriak edo eragindako kalte materialak konpontzeko
lagungarriak diren zereginak egitea, edo hala badagokio, ikastetxeko
jarduerak hobetzeko eta garatzeko lagungarriak direnak, betiere hiru
hilabetez gehienez ere. Lan hauek ordu lektiboetatik kanpo ere egin ahal
izango dira.
f) Ikasgai bateko edo bat baino gehiagoko eskoletara nahiz ikastetxera
joateko eskubidea etetea, ikasle adingabeen gurasoekin edo legezko
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ordezkoekin elkarrizketa izan arte. Neurri horrek ezin izango du hiru
egun baino gehiago iraun.
g) Eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzeko eskubidea etetea, gehienez
ere zuzendutako jokabidea egin den hiruhilekoa amaitu arte; edo,
jokabide hori hiruhileko akademikoaren azken hilabetean gertatu bada,
hurrengo hiruhilekoa amaitu arte.
h) Eskolaz kanpo egin behar diren jarduera osagarrietan parte hartzeko
eskubidea etetea, gehienez ere zuzendutako jokabidea egin den
hiruhilekoa amaitu arte; edo, jokabide hori hiruhileko akademikoaren
azken hilabetean gertatu bada, hurrengo hiruhilekoa amaitu arte.
Nolanahi ere, eskola-ordutegiaren barnean, ikasleari arreta eman
beharko zaio ikastetxean.

2.

i) Jangela-zerbitzua edo garraio-zerbitzua erabiltzeko eskubidea etetea,
gehienez ere zuzendu beharreko jokabidea egin den hiruhilekoa amaitu
arte, edo, jokabide hori hiruhileko akademikoaren azken hilabetean
gertatu bada, hurrengo hiruhilekoa amaitu arte, betiere bizikidetzaren
aurkako jokabidea zerbitzu horiek erabiltzen ari zenean egin badu
ikasleak.
1.g), 1.h) eta 1.i) idatz-zatietan adierazitako neurriak erabili ahal izan dira,
soilik 1.a) eta 1.f) idatz-zatietan adierazitako neurrietatik bi gutxienez aplikatu
ondoren bizikidetzan kalte larriak eragiten dituzten jokabideak zuzentzea
lortu ez bada.

Ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideen zuzenketa.
1.

Ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak zuzentzeko
aurreko artikuluan bildutako neurri bat edo gehiago aplikatuko ditu
zuzendariak, eta, horiez gain, honako hauetako edozein:
a) Lan hezigarriak eskola-ordutegitik kanpo egitea, edo ikastetxeko
jarduerak hobetzeko eta garatzeko lagungarriak direnak, edo, hala
badagokio, eragindako kalte materialak konpontzeko lanak, betiere sei
hilabetez gehienez ere.
b) Arlo edo irakasgai bateko edo gehiagoko eskoletara joateko eskubidea
etetea hiru eskola-egunetik hogeira bitartean. Horren ondorioz, ikasleak
ez du etengabeko ebaluazioa galduko, betiere lan jakin batzuk edo
etxerako zeregin jakin batzuk egiten baditu, hartarako izendatutako
irakasleek kontrolatuta.
c) Ikastetxera joateko eskubidea etetea hiru eskola-egunetik hogeira
bitartean. Horren ondorioz, ikasleak ez du etengabeko ebaluazioa
galduko, betiere lan jakin batzuk edo etxerako zeregin jakin batzuk
egiten baditu, hartarako izendatutako irakasleek kontrolatuta.
d) Eskolaz kanpoko jardueretan edo ikastetxetik kanpoko jarduera
osagarrietan parte hartzeko eskubidea edo eskola-garraioko zerbitzua
edo jangela-zerbitzua erabiltzeko eskubidea etetea. Neurri hori
ikasturtea amaitu arte aplikatu ahal izango da.
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2. Artikulu honetako 1.b), 1.c) eta 1.d) idatz-zatietan bildutako neurriak erabili
ahal izango dira, baldin eta 1.a) idatz-zatian adierazitako neurrietako baten
bat aplikatuta bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak
zuzentzea lortu ez bada.
Ikastetxez aldatzeko proposamena.
1. Ikastetxe-aldaketa ondoko kasu hauetan proposatu ahal izango da:
a) Ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabidea ikasleari
gutxienez bi aldiz zuzendu bazaio, betiere 1.n) idatz-zatian
zehaztutakoa salbu, eta lehen zuzenketa gauzatu zenetik ehun eta hogei
eskola-egun baino gehiago igaro ez badira.
b) Ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragin dion jokabideak berdinen
arteko tratu txarrak edo sexuagatiko jazarpena berarekin badakar.
c) Ikastetxeko irakasle bati eraso egitea.
d) Baita hezkuntza komunitateko beste kide batzuei eraso larriak egin
izana ere.
3. Aurreko atalean zehaztu diren jokabideetakoren baten erantzule den
ikaslea adinez handi bada edo Derrigorrezko Hezkuntzaren ondoko
ikasketak gauzatzen ari bada, ikaslea urrutiko hezkuntzako ikastetxe
batera, gaueko ikastetxe batera edo pertsona helduen hezkuntzarako
ikastetxe batera aldatzea proposatu ahalko da.
4. Ikaslea ikastetxez aldatzeko proposamena Lurraldeko Hezkuntza
Ordezkariari helaraziko zaio. Azken horrek Hezkuntzako Ikuskaritzari
txostena bidali eta irtenbiderik egokiena zein den erabakiko du.
Etengabeko ebaluazioa egiteko ezintasuna bertaratze-hutsegiteak behin eta
berriz egiteagatik.
1. Aurreko artikuluen arabera dagozkion neurri zuzentzaileak aplikatzeko
aukera bazter utzi gabe, bertaratze-hutsegite ugari egin dituztela-eta
etengabeko ebaluaziorako ikastetxeak onartutako metodoak eta irizpideak
aplikatu ezin zaizkien ikasleek ez-ohiko probetara aurkeztu beharko dute,
ebaluazioa egin diezaieten.
2. Ikastetxeek ezarriko dute proba horien nolakotasuna, betiere dagokion
arloa, irakasgaia edo modulua kontuan izanik eta indarrean dagoen
araudian xedatutakoari jarraiki.
Oinarrizko gaitasun sozial eta hiritarra ebaluatzearen ondorioak.
Gizarte -eta herritartasun- oinarrizko gaitasuna zer neurritan atxiki den
ebaluatzeko irizpideak finkatzeko orduan, irakasle-taldeek edo dagozkion
departamentu didaktikoek kontuan hartu ahal izango dute kontrakoak nahiz
bizikidetzarentzat larriki kaltegarriak diren jokabideak zuzentzeko neurriek xede
dituzten hezkuntzako helburuak bete ez izana.
79

Antolaketa eta Jarduera Araudia

IKASBIDEA IKASTOLA IPI
Izan daitezkeen kalteengatiko erantzukizuna.
Dagokionean aplika daitezkeen neurri zuzentzaileak alde batera utzi gabe,
ikasleen erantzukizuna da ikastetxeko instalazioetan, altzarietan edo materialean,
edo ikaskideen gauzetan, eragindako kalteak konpontzea, kalte horiek nahita edo
zabarkeria larriz edo ikastetxeak onartutako bizikidetza-arauen aurkako
portaeraren ondorioz egin badituzte. Horren ordez, egin beharreko konponketen
kostu ekonomikoa beren gain hartu ahal izango dute, eta beren gurasoak edo
legezko ordezkariak izango dira erantzule subsidiarioak legeek aurreikusitakoaren
arabera.
Neurri zuzentzaileak proportzionaltasunez aplikatzen direla bermatzeko
irizpideak.
1. Jokabide deskribatuak zuzentzeko neurriak aplikatzeko, alderdi hauek hartu
behar dira kontuan:
a) Jokabide deskribatuek zer neurritan eragozten diete hezkuntza
komunitateko gainerako kideei beren eskubideak eta betebeharrak
betetzea.
b) Hezkuntza komunitateko gainerako kideek beren duintasunean edo
autoritatean pairatu duten kaltea, edota jokabide aipatuen ondorioz jasan
dezaketena.
c) Ikaslearen jokabidearen gain eragina izan dezaketen inguruabarrak nahiz
ikasleak bere betebeharrak bete ez dituela eta 201/2008ko abenduaren
2ko Ikasleen Eskubide eta Betebeharren Dekretuko 3.3 artikuluan
zehazturiko oinarrizko gaitasunetako hutsuneak zuzen balioestea
ahalbidetzen duten inguruabar pertsonalak eta sozialak.
d) Jokabidea osatzen duten gertakariak gauzatzearekin zerikusia duten
inguruabarrak.
2. Jarraian aipatuko ditugun inguruabarrengatik hain murriztaileak ez diren
neurri-zuzentzaileak aplika daitezke eta, era berean, erantzukizuna
gutxiagotzen dute. Hona hemen:
a) berehala onartzea zuzentzea merezi duen jokabidea desegokia izan dela.
b) Aurretiaz neurri zuzentzailerik jaso ez izana.
c) Materialari edo ondasun higigarriei edo higiezinei kalteak eragin
bazaizkie, kalte horiek eskola-ordutik kanpo konpontzea, edo kalte horiek
konpontzeko konpromisoa izenpetzea prozedura erabaki baino lehen.
d) Jendaurrean barkamena eskatzea.
e) Hain kalte larria eragiteko asmorik izan ez duela erakustea.
f) Eraso fisikoen kasuan, kalte edo lesiorik ez eragitea.

80

Antolaketa eta Jarduera Araudia

IKASBIDEA IKASTOLA IPI
3. Ondoko inguruabar hauek gertatzen badira, erantzukizuna handituko da eta
eskubideak zuzentzeko neurri murriztaileagoak erabiliko dira:
a) Jokabidea zuzentzea eragin duten egite edo ez-egiteak honako ezaugarri
hauek dituztenen aurka egiten direnean: adinez txikiak, minusbaliatuak,
ahalmen fisiko txikiagokoak, ikastetxera etorri berriak; edo nagusikeriaz
jokatu izana adierazten duen beste edozein zirkunstantzia.
b) Kaltea nahita egina izatea.
c) Kaltea apropos egitea edo aldez aurretik prestatu ondoren egitea.
d) Jokabidea zuzentzea eragin duten egite edo ez-egiteetarako taldean
jardutera bultzatu edo akuilatu izana.
e) Eskola-arloko ordezkaritza-kargua gehiegikeriaz baliatzea jokabidea
zuzentzea eragin duten egintzetarako
f) Espedientearen gaineko erabakia hartzeko garaian, aintzakotzat hartuko da
zirkunstantzia larrigarri edo aringarri bat edo gehiago egotea, neurri
zuzentzailea handitu edo txikitzeari dagokionez, edo bestela, arau
haustearen sailkapena murrizteari dagokionez.
g) Ikastolako zuzendaritzak eta OOGak neurri zuzentzailea laburtzea edo
kentzea erabaki ahal izango dute, zuzendutako hutsegitea egin duen
ikasleak hala eskatuta, haren jarrera aldatu egin dela egiaztatu ondoren.
JOKABIDEAK ZUZENTZEKO BIDE ALTERNATIBOAK
Xedapen orokorrak.
1.

2.

3.

4.

Ikastetxeko zuzendariak ahalegina egingo du bizikidetza-arazoak
konpontzeko,201/2008ko abenduaren 2ko Ikasleen Eskubide eta
Betebeharrei buruzko Dekretuko IV. kapituluan araututako prozedurak
erabili gabe, eta, ahal dela, kapitulu honetan adierazten diren bide
alternatiboak erabilita.
Lehentasunez, zuzendariak ahalegina egingo du alde hauek adiskidetu
daitezen: hezkuntza-komunitateko kideren bati eskubideak urratu dizkion
ikaslea eta bere eskubideak urratuak ikusi dituen hezkuntza-komunitateko
kidea. Horrez gain, eta, posible bada, sortutako kalte materialak edo moralak
konpontzen ahaleginduko dira.
Bide horiek erabiliz zuzendu diren jokabideen berri eman behar zaie
ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenari eta irakasleen klaustroari
(jokabide horiek bizikidetzaren aurkakoak izan behar zuten edo bizikidetzari
kalte larria eragiten diotenak).
Bizikidetzaren aurkako jokabideak eta hari kalte larria eragiten diotenak,
behin kapitulu honetan adierazitako bide alternatiboak erabilita zuzendu
ondoren, soilik ondorio hauetarako jasoko dira ikastolan: ikasleak aurrez
hutsegiteren bat egin duen ala ez jakiteko.
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Prozedurarik gabeko neurri hezitzaileak.
1. Bizikidetzaren aurkako jokabideak edo hari kalte larriak eragiten
dizkiotenak gertatzen badira, zuzendariak, inolako prozedurarik martxan
jarri aurretik, ahalegina egingo du ikasleek jokabide horiek zuzen ditzaten,
beren borondatez onartutako neurrien bidez, edo, egoerak hala eskatzen
badu, haien gurasoek edo lege-ordezkariek onartutako neurrien bidez.
Proposatutako neurriak onartzen badira, ez da prozedurarik abiatuko, edo,
prozeduraren bat abiatuta badago, eten egingo da.
2. Ezingo da horrela jokatu, salbuespenezko egoera hauetan:
a) Adin nagusikoak diren ikasleak izan badira ikastetxearen bizikidetzari
kalte larriak eragiten dizkioten jokabideak egin dituztenak.
b) 201/2008 abenduaren 2ko Ikasleen Eskubide eta Betebeharren
Dekretuko 37. artikuluan adierazitako jokabideak eman badira.
c) Ikastetxean gutxienez bi aldiz egin bada ahalegina bide horietatik
konpontzeko bizikidetzaren aurkako jokabideak edo hari kalte larriak
eragiten dizkiotenak, eta ez bada erdietsi lortu nahi zen helburu
hezitzailea. Zuzendu nahi izan diren jokabideak izaera berekoak izan
behar dute.
Prozedura bertan behera uztea adiskidetzea gertatu delako.
1. Adiskidetzerik gertatzen bada, eten egingo da prozedura. Adiskidetzea
izango da, gertakari hauek ematen badira:
a) Ikasleak onartzea hark egin duen jokabidea bizikidetzaren aurkakoa
dela edo bizikidetzari kalte larriak eragiten dizkiola, eta, berariaz,
urratu egin dituela hezkuntza-komunitateko gainerako kideen
eskubideak.
b) Barkamena eskatzea edo azalpenak ematea.
c) Kaltetua izan den pertsonak, edo, kasuan-kasuan, ikastetxeko organo
eskudunak barkamena onartzea.
d) Jarduera hezitzaileren bat egitea onartzea.
2. Adiskidetzeak ez du bertan behera utziko prozedura
201/2008
abenduaren 2ko Ikasleen Eskubide eta Betebeharren Dekretuko
37.
artikuluan adierazitako jokabideren bat gertatu bada, baina, hala ere,
arindu egingo ditu aplikatzekoak diren neurriak.
Prozedura bertan behera uztea kaltea konpondu delako.
1. Prozedura bertan behera utziko da baldin eta konpondu egiten badira
bizikidetzaren aurkako jokabideen eta hari kalte larriak eragiten dizkioten
jokabideen biktimak edo erakunde kaltetuek jasandako kalteak, edo haiek
konpontzeko konpromiso fidagarria hartzen bada. Konponketa horrek kalte
materialak eta moralak konpondu behar ditu.
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2. Kalteen konponketak edo haien konpontzeko konpromisoa hartzeak ez du
etengo prozedura, baldin eta 37. artikuluan adierazitako jokabideren bat
gertatu bada, baina, hala ere, arindu egingo ditu aplikatzekoak diren
neurriak.
Prozedura bertan behera uztea jokabidea familia-eremuan zuzentzeagatik.
Prozedura bertan behera uzteko aukera izango da, baldin eta, zuzendariaren
iritziz, jokabidea behar bezala zuzentzen ari bada familia-eremuan. Ezingo da
halakorik egin, jokabidea 37. artikuluan adierazitakoren bat baldin bada.

Neurri zuzentzaileak eten, arindu edo barkatzea.
1. Prozedura ebatzi eta kaltetutako pertsonei entzun ondoren, aplikaturiko
neurriak baldintzapean etetea erabaki dezake zuzendariak, baita
betetzealdia murriztea edo neurriak deuseztatzea ere, ofizioz edo
interesdunak nahiz, interesduna adin txikikoa bada, haren lege-ordezkariek
eskatuta, betiere ikaslearen jarrera modu positiboan aldatu dela aldez
aurretik egiaztatuz gero.
2. Zuzendu beharreko jokabidea berriz gertatuz gero, berrerortzetzat hartuko
da, zigorra bertan behera geratuta ere.
3. Jakinarazi egin behar zaie ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenari eta
irakasleen klaustroari neurri zuzentzaileak bertan behera utzi direla arrazoi
horiek direla medio.
Bizikidetzarako konpromiso hezigarriak.
1. Kasu guztietan, kaltetuek barkamena onartu ez dutelako adiskidetzerik
lortu ez denetan ere, neurri zuzentzaileen aplikazioa eten ahal izango da
ikasle interesdunak bizikidetza-konpromiso hezigarria sinatuta; ikaslea
adingabea bada, gurasoek edo legezko ordezkariek ere sinatu behako dute.
Bizikidetza-konpromiso hezigarrietan, honako hauek bildu beharko dira,
behar bezala zehaztuta, baita denboraren aldetik ere.
2. Bizikidetzari buruzko prestakuntza-jardunak, eta bizikidetzaren aurkako
jokabideak aldatzeko eta horien prebentziorako gurasoek edo legezko
ordezkariek, hartarako konpromisoa hartuta, gauzatuko dituztenak, eurek
edo erakunde, ikastetxe edo pertsona egokien bidez gauzatuko dituztenak,
hain zuzen ere. Era berean, ikastetxearekin komunikatzeko eta
koordinatzeko mekanismoak bildu beharko dira.
3. Bizikidetza-konpromiso hezigarriak ez betetzeak etendako neurri
zuzentzaileak berehala aplikatzea ekarriko du.
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NEURRI ZUZENTZAILEAK APLIKATZEKO PROZEDURAK
Kontrakoak diren eta bizikidetzan kalte larriak eragiten dituzten jokabideak
zuzentzeko erabili behar diren prozedurak
Kontrakoak diren eta bizikidetzan kalte larriak eragiten dituzten jokabideak
zuzentzeko kapitulu honetan arautu diren prozeduretako bat erabili behar da
derrigorrez, betiere aurreko puntuan jaso diren aukerako bideak aplikatzea
posible izan ez denean.
Neurri zuzentzaileak aplikatzeko organo eskumenduna.
1. Ikasgelan, ikastetxeko beste eremuetan edota ikastetxetik kanpo ikasleak
haien zainketa zuzenaren pean dauden bitartean, ikastetxeko irakasle
guztiek ikasleen jokabide desegokiak berehala zuzentzeko eskumena dute.
2. Irakasle guztiek eskumena dute haien aurrean kontrakoa den edo
bizikidetzan kalte larriak eragiten dituen jokabidea gertatzen den unean
bertan ikasleari errieta egiteko. Irakasleek, halaber, ikaslea zuzendariarengana, ikasketaburuarengana edo une horretan ikastetxearen
arduradun den zuzendaritzako taldeko kideren batengana bidaltzeko
eskumena dute, betiere, pertsonek edota objektuek kalteak jasotzea
ekiditeko berehala hartu behar diren neurriak bazter utzi gabe.
3. Zuzendaria da kontrakoak diren edota bizikidetzan kalte larriak eragiten
dituzten jokabideak zuzentzeko eskumena duen organoa.
4. Ordezkaritza Organo Gorena da 201/2008ko abenduaren 2ko Dekretuak
ezartzen dituen mugetan zuzendariak hartu dituen erabakiak berrikusteko
eskumena duen organoa.

Neurri zuzentzaileak aplikatzeko prozeduren epeak.
1. Kapitulu honetan arautu diren prozedurekin lotura duten egintzak
gauzatzeko epe guztiak eskola-egunetan adieraziko dira.
2. Ondorio horietarako, eskola-egunak hauek izango dira: egun baliodun
guztiak, astelehenetik ostiralera, irailaren batetik ekainaren hogeita
hamarrera, oporraldiak izan ezik.
Denbora igarotzeagatik prozedurei ekiteko debekua.
Ondoko kasu hauetan, ezin izango zaio inolako prozedurari ekin, ezta
desegokiak diren, kontrakoak diren edota bizikidetzan kalte larriak eragin dituzten
jokabideen berri edukita ere:
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a) Bizikidetzan kalte larriak eragin dituen jokabidea osatzen duten
gertakariak edota ez-egiteak gertatu zirenetik ehun eta hogei egun
baino gehiago igaro direnean.
b) Bizikidetzaren kontrakoa den jokabidea osatzen duten
gertakariak edota ez-egiteak gertatu zirenetik hirurogei baino
gehiago igaro direnean.
c) Jokabide desegokia osatzen duten ekintzak edo ez-egiteak gertatu
zirenetik hogei egun baino gehiago igaro direnean.
Neurri zuzentzaileak aplikatzeko unea.
1. Neurri zuzentzaileak aplikatu ahal izango dira:
a) Kontrakoak diren edo bizikidetzan kalte larriak eragin dituzten
jokabideak zuzentzeko neurriak, erreklamazioak edo helegiteak jartzeko
epea amaitzen den unetik aurrera.
b) Jokabide desegokiak zuzentzeko zer neurri aplikatuko diren erabakitzen
den unetik aurrera.
2. Ondoko kasu hauetan ezin izango da neurri zuzentzailerik ezarri:
a) Bizikidetzan kalte larriak eragiten dituzten jokabideen kasuan, neurriak
aplikatzeari buruzko behin betiko ebazpena eman zenetik ehun eta hogei
egun baino gehiago igaro badira.
b) Bizikidetzaren kontrakoak diren jokabideen kasuan, neurriak
aplikatzeari buruzko behin betiko ebazpena eman zenetik hirurogei egun
baino gehiago igaro badira.
c) Jokabide desegokien kasuan, hogei egun baino gehiago igaro badira.
Ikastetxearen barruan jakinarazpenak nahiz erreklamazioak egiteko modua
eta epea.
1. 201/2008 abenduaren 2ko Ikasleen Eskubide eta Betebeharren Dekretuan
arautu diren prozeduren egintzei buruzko jakinarazpenak jakitera eman
behar den egintza gertatu eta hurrengo eskola-eguna amaitu aurretik egin
beharko dira.
2. Kapitulu honetan arautu diren prozeduretan jaso diren erreklamazioak
jartzeko epea hiru egunekoa izango da.
3. Dekretu honetan arautu diren prozeduren barruan jaso diren eta
hezkuntza-komunitateko kideei helarazi behar zaizkien jakinarazpenak
nahiz zitazioak jasotzaileak mezua jaso duela argi jakiteko moduan igorri
behar dira.
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AJA honetan arautu diren prozeduretako datu pertsonalak lantzeko,
babesteko eta ezeztatzeko bidea.
1.

2.

3.

Jokabide zuzenduei buruzko datuak dagokion ohiko edota ohiz kanpoko
prozeduraren agirietan soilik ageriko dira. Datu horiek ez dira ikastetxeko
fitxategi edota erregistro iraunkorrera transferituko eta, maiatzaren 3ko
2/2006 Hezkuntzaren Lege Organikoaren hogeita hirugarren xedapen
gehigarrian ezarritakoarekin bat zaindu eta aldi baterako beste ikastetxe
batera eraman ahal izango dira.
Edonola ere, Ikasleen Eskubide eta Betebeharren Dekretuak arautzen
dituen prozeduretan sortu diren agiriak suntsitu behar dira. Horrela,
bizikidetzaren kontrakoak diren jokabideei buruzko prozeduren agiriak
prozedura gertatu zeneko ikasturte akademikoa amaitzean suntsitu behar
dira. Eta, bizikidetzan kalte larriak eragiten dituzten jokabideei buruzko
prozeduren agiriak prozedura gertatu eta hurrengo ikasturte akademikoa
amaitzean suntsitu behar dira.
Prozeduraren izapide guztietan prozeduran parte hartzen duten pertsona
guztien ohorearen, duintasunaren, intimitatearen eta irudi propioaren
eskubideak babestu beharko dira, ikasle adingabeen kasuan batez ere.

Erreklamazioak eta helegiteak.
1. Zuzendariak emandako ebazpenaren aurka, ikasleak edo, haren lekuan,
haren gurasoek edo legezko ordezkariek, erreklamazioa aurkeztu ahalko
dute Ordezkaritza Organo Gorenean. Organo horrek erreklamazioa
berrikusi ahalko du, 201/2008 abenduaren 2ko Dekretuko 65. artikuluan
ezarri denari jarraiki.
2. Ordezkaritza Organo Gorenaren erabakiaren aurka, ikasleak erreklamazioa
aurkeztu ahalko dio dagokion Hezkuntzako Lurralde ordezkariari hiru egun
balioduneko epean, erabakiaren jakinarazpena jasotzen denetik zenbatzen
hasita.
3.

Erreklamazio ezestearen aurka interesdunak gora jotzeko errekurtsoa jar
diezaioke Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuko Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Hezkuntza sailburuordeari, jakinarazpena
egin eta hilabeteko epean.
JOKABIDE DESEGOKIEN ZUZENKETA

Jokabide desegokiak zuzentzeko ahozko prozedura.
1. Jokabide desegokiak berehala eta ahoz zuzenduko dira.
2. Nolanahi ere, jokabide desegokia zein izan den eta aplikatu izan diren
neurri zuzentzaileak idatziz jaso ez badira eta, ikasle adingabeen kasuan,
ikasleen gurasoak edota legezko ordezkariak jakinaren gainean jarri ez
badira, ezin izango da 201/2008ko abenduaren 2ko Dekretuko 31.1.m)
artikuluan aurreikusitakoa aplikatu.
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3. Kasu guztietan, jokabide desegokiei eta jokabide desegokiak zuzentzeari
buruz idatziz edota euskarri informatikoetan jaso diren agiriak ikasturte
akademikoa amaitzean suntsituko dira.
BIZIKIDETZAREN AURKAKO JOKABIDEAK ETA BIZIKIDETZAN KALTE LARRIAK
ERAGITEN DITUZTEN JOKABIDEAK ZUZENTZEKO OHIKO PROZEDURA
Ohiko prozeduraren erabilera.
1. Ohiko prozedura erabili ahalko da zuzendu beharreko jokabidea osatzen
duten gertakariak nahiz gertakari horien egilea nor izan den bistakoa
denean.
2. Prozedura horri ofizioz ekingo zaio eta idazki bidez egingo da. Prozedurak,
gutxienez, honako zati hauek izango ditu: hasierako egintza; ikasleak eta,
hala badagokio, ikaslearen gurasoek edo legezko ordezkariek, esateko zer
duten entzutea; eta prozeduraren amaiera ekarriko duen erabakia.
Hasierako egintzaren gutxieneko edukia.
1. Hasierako egintzak honako hauek ekarri behar ditu:
a) Ikasleari leporatzen zaion jokabidearen azalpena.
b) Kontrakoak diren edo ikastetxeko bizikidetzan kalte larriak eragiten
dituzten jokabideetako batean kokatzea.
c) Ikasleari leporatzen zaion jokabidearen izaera kontuan harturik aplika
daitezkeen neurriak, 201/2008 abenduaren 2ko Dekretuan zehaztu
direnen artean.
d) Dagokion neurria aplikatuko den erabakitzeko eskumena duen organoa
zein den, eta organoari horretarako ahalmena esleitzen dion araua.
2. Era berean, Dekretu horretan aurreikusi diren baketzegatiko edo
konpontzegatiko eteteak jasoko dira.
Hasierako jakinarazpena eta aldez aurretiko entzunaldirako zitazioa.
1. Hasierako egintza, kasu guztietan, jokabide leporatuaren erantzule den
ikasleari jakinaraziko zaio, baita, ikasle adingabea den kasuetan, haren
gurasoei edota legezko ordezkariei ere.
2. Hasierako jakinarazpenarekin bat, ikaslearen aldez aurretiko
entzunaldirako zitazioa bidaliko da, baita, hala badagokio, haren gurasoen
edota legezko ordezkarien entzunaldirako zitazioa ere. Mintzagai dugun
zitazioan, halaber, entzunaldiaren eguna eta ordua zehaztuko dira.
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Behin-behineko neurriak.
1. Bizikidetzan kalte larriak eragiten dituzten jokabideen kasuan, bere iritziz
beharrezkoa denean eta bizikidetzari eragindako kaltearen larritasunaren
arabera, zuzendariak behin-behineko zenbait neurri ezarri ahal izango ditu
ikastetxean jarduerak normaltasunez gauzatuko direla bermatzeko. Neurri
horien artean ondoko bi hauek leudeke: batetik, ikasleak eskoletara joateko
duen eskubidea aldi baterako etetea, ikasleari eskola zehatz batzuetara edo
eskola guztietara joatea debekatuz; bestetik, ikaslea behin-behinekoz taldez
aldatzea.
2. Behin-behineko neurriak prozedura amaitu arte bere horretan mantendu
ahal izango dira. Behin-behineko neurriak, bidenabar, ezin izango dira
aplikatu beharreko neurri zuzentzaileak baino latzagoak izan. Nolanahi ere,
ikaslea ikastetxera edo eskoletara bertaratzeko eskubideaz gabetuta egon
den denbora oso-osorik zenbatuko da, aplikatutako neurri zuzentzailea
betetzeko garaian.
3. Ikasle interesdunei eta, ikasle interesdunak adinez txikiak badira, haien
guraso edo legezko ordezkariei jakinaraziko zaie behin-behineko neurri
ezarriak zein diren.
Entzunaldiaren izapidea.
1. Entzunaldiaren izapidearen bidez, entzuna izateko eta bere burua
defendatzeko ikasleak duen eskubidea bermatu ahal izango da.
Horrenbestez, hasierako egintzaren edukiaren gain nahiz ikastetxeak bere
erabakiaren oinarri gisa hartuko duen informazio osoaren gain ikasleak
egoki deritzon alegazioak egiteko aukera izango du.
2. Ikaslearen entzunaldia egitea derrigorrezkoa izango da kasu guztietan,
ikaslearen adina dena delakoa izanik eta hartu beharreko neurria hartuta
ere. Adinez txikiak diren ikasleek entzunaldian beren gurasoek edo legezko
ordezkariek laguntzeko eskubidea dute. Azken horiek, nahi izanez gero,
beren alegazioak egin ahal izango dituzte, betiere, ikasleak bereak egin
ondoren.
3. Ondoko kasu hauetan, ikasle adingabeen gurasoei edo legezko ordezkariei
entzunaldia egin beharko zaie derrigor:
a) Ikasle adingabe horiei leporatzen zaien jokabidea ikastetxeko
bizikidetzan kalte larriak eragin dituenean.
b) Bizikidetzaren kontrako neurriak direnean, betiere, aplika litezkeen
neurri jakinarazien artean 201/2008 abenduaren 2ko Dekretuko
35. artikuluko 1.g), 1.h) eta 1.i) ataletan zehaztutakoren bat badago.
4. Entzunaldiaren izapidea hasierako egintza jakinarazi eta hurrengo eskolaegunean egin beharko da, betiere, gurasoen edo legezko ordezkarien
entzunaldia egitea derrigorrezkoa ez bada. Hala ez bada, entzunaldia,
gehienez ere, hiru eguneko epean egin beharko da. Interesdunak
entzunaldira agertzen ez badira ere, prozedurak bere martxari eutsiko dio.
5. Aurkeztu diren alegazioak idatziz jaso behar dira.
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Aplikatu beharreko neurri zuzentzailea erabakitzea.
1.

Hartutako erabakia idazki batean bilduko du zuzendariak, arrazoiak azalduta.
Era berean, dagozkion gertakizunak eta zuzenbideko oinarriak bilduko ditu,
baita erreklamaziorik edo errekurtsorik ebatzi behar izanez gero hartarako
eskumena duen organoak kontuan izan beharreko alderdi guztiak bildu ere.
Gutxienez, honako hauek agerraraziko dira:
a) Oro har, ikasleei edo, ikasle adingabeen kasuan, haien legezko
ordezkariei ikastetxeko bizikidetzan kalte larriak eragiten dituzten
jokabideak edo bizikidetzaren kontrako jokabideak zein diren
jakinarazi zaien modua.
b) Bizikidetzaren aurkako jokabidea edo bizikidetzari kalte larria
eragiten dion jokabidea osatzen duten gertakizunen deskribapena.
c) Gaitzesten zaion portaera ikasleari argi eta garbi jakinarazi zaiola
ziurtatzea, zuzendu nahi den jokabidearen tipifikazioan portaera hori
jasota dagoela azalduz.
d) Ikasleak bere jokabidea onartzeko, ukatzeko, zehazteko edo azaltzeko
egin dituen alegazioak edo adierazpenak, eta, hala badagokio,
gurasoek edo legezko ordezkariek egin dituztenak, baita egon
daitezkeen lekukoen deklarazioak ere.
e) Zuzendariaren iritziz ikaslearen jokabidearekiko zirkunstantzia
astungarririk,
aringarririk,
edo
ikaslea
errugabetzeko
zirkunstantziarik ba ote dagoen ala ez.
f) Ezarriko diren neurri zuzentzaileak. Neurri horiek hasierako
egintzaren jakinarazpenean aukerakotzat jo direnak izango dira, ez
besterik.
g) Neurriak zer unetatik aurrera aplikatu behar diren. Neurriak inoiz ez
dira aplikatuko Ordezkaritza Organo Gorenaren aurrean
erreklamazioak egiteko epea amaitu aurretik.
h) Ordezkaritza Organo Gorenaren aurrean aipatu erreklamazioa
aurkezteko epea.

2.

3.

Zuzendariak bere erabakia hartu beharko du entzunaldia egin eta hurrengo
eskola-eguna amaitu aurretik. Zuzendariaren erabakia, hortaz, ikasleari eta,
ikaslea adinez txiki bada, haren gurasoei edo legezko ordezkariei
jakinaraziko zaie.
Zuzendariak hartutako erabakia helarazi beharko dio Ordezkaritza Organo
Gorenari eta ikastetxeko Irakasle klaustroari, horren berri izan dezaten.
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Dagokion Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzari, eta, hala badagokio,
dagokion Gizarte Zerbitzuei jakinaraztea.
1. Neurria bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabidea zuzentzeko
ezartzen den guztietan, idazki horren kopia bat helaraziko zaio dagokion
Hezkuntzako Lurralde Ordezkariari. Honako kasu honetan ere helaraziko
zaio idazkiaren kopia: bizikidetzaren aurkako jokabidea zuzentzeko
ezartzen bada, neurri zuzentzaileak ikastolara bertaratzeko edo garraio- eta
jangela-zerbitzuak erabiltzeko eskubidea aldi baterako kentzea badakar.
2. Kasu horietan, neurria bete behar duten ikasleak Foru Aldundietako edo
Udaletako Gizarte Zerbitzuen laguntza duten familietakoak badira, aplikatu
zaien neurria Zerbitzu horiei helarazi beharko zaie, haren berri izan eta
jarraipena egiteko aukera izan dezaten.
3. Artikulu honetan xedaturikoa betetzearen ondorioz egiten diren
jakinarazpen guztiak konfidentzialtasun-eskubidearen eta erreserbabetebeharraren babespean daude.
Ordezkaritza Organo Gorenaren aurrean erreklamazioa jartzea.
Ikasleak edo, hala badagokio, haren gurasoek edo legezko ordezkariek eskatuz
gero, Ordezkaritza Organo Gorenak zuzendariak hartutako erabakia berrikusi
ahalko du, eta, hala badagokio, dagokion neurriak proposatuko ditu.
Ordezkaritza Organo Gorenaren erabakia.
1.

Batetik, zein neurri aplikatu behar den erabakitzeko idazki arrazoitua eta,
bestetik, ikaslearen edota, ikaslea adinez txiki bada, haren gurasoen edo
legezko ordezkarien erreklamazioan jasotako alegazioak kontuan hartuta,
Ordezkaritza Organo Gorenak neurri hori berretsiko du, betiere 201/2008ko
abenduaren 2ko Dekretuan aurreikusitakoaren araberakoa dela irizten badio,
bestela, erabakia berriz aztertzea erabakiko du.

2.

Ordezkaritza Organo Gorena bere eskumenak eskuordetu ahalko dizkio
ikastolako Bizikidetza Batzordeari , betiere Ordezkaritza Organo Goreneko
kideek erabakia gehiengo osoz onartzen badute. Nolanahi ere, Dekretu honen
aplikazioarekin lotutako funtzioak betetzeko, Ordezkaritza Organo
Gorenerako legez ezarritako gurasoen, ikasleen eta irakasleen proportzioak
errespetatu beharko dira, eta horretarako boto haztatu sistema ezarri ahalko
da.
Ordezkaritzako Organo Gorenak gehienez ere hiru eguneko epean hartu
beharko du bere erabakia.

3.

Jakinarazpena.
1.

Ordezkaritza Organo Gorenaren erabakiaren ikaslearentzako edo, hala
badagokio, haren gurasoentzako edo legezko ordezkarientzako
jakinarazpenak erabakiaren eduki osoa adierazi beharko du.
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Jakinarazpenean erabakiaren arrazoiak adieraziko dira, zuzendariaren
aurreko erabakia berresten nahiz berrikusten den aintzat hartu gabe, eta, era
berean, Hezkuntzako Lurralde ordezkariari erreklamazioa aurkezteko epea
adieraziko da.
2.

Ordezkaritza Organo Gorenaren hitzarmena Lurraldeko Ordezkariari eta
dagozkion Gizarte Zerbitzuei jakinaraziko zaie.

OHIZ KANPOKO PROZEDURA
Ohiz kanpoko prozedura noiz erabili beharra dagoen.
Ohiz kanpoko prozedura ondoko kasu hauetan erabili beharko da:
a) Zuzendu beharreko jokabidea osatzen duten ekintzak edo ekintza horien
egilea nor izan den kaltetuak edo hirugarren pertsonek salatutakoaren
bidez soilik ezagutzen direnean, edota zeinahi arrazoirengatik, ekintza
nahiz egilea bistakoak ez direnean.
b) 201/2008 abenduaren 2ko Dekretuko 37. artikuluan aipatzen diren
kasuetan.
c) Zuzendariak, kasuaren inguruabarrak ikusirik, neurri zuzentzaile egokia
hartzeko ohiz kanpoko prozedura egokiagoa dela iritzi duenean.
Ohiz kanpoko prozedurari ekiteko epea.
Zuzendariak prozedurari ekin beharko dio. Prozedurari idatziz ekin behar zaio,
gehienez ere, ikastetxeko bizikidetzaren kontrako jokabidea edo bizikidetza
horretan kalte larriak eragiten duen jokabidea osatzen duten gertakariak ezagutu eta
hiru egunetara.
Hasierako egintzaren gutxieneko edukia.
Hasierako egintzak honako hauek ekarri behar ditu:
a) Ikasleari leporatzen zaion jokabidearen azalpena; jokabide hori
kontrakoak diren edo ikastetxeko bizikidetzan kalte larriak eragin
ditzaketen jokabideen artean egon daitekeeneko zehaztapena; eta neurri
zuzentzaileak aplikatu behar izaneko aukera.
b) Izapidegilea izendatzea.
c) 201/2008 abenduaren 2ko Dekretuko III. kapituluan jaso diren eta
aplika litezkeen aukerako bideak erabiliz prozedura eteteko aukera.
Izapidegilea izendatzea.
1.

Zuzendariak, ikastetxeko irakasleen artean, izapidegilea izendatuko du.

2.

Irakasle izendatuak izendapena onartu beharko du, betiere, abstenitzeko
erregelamenduzko arrazoirik gertatzen ez bada. Erregelamenduzko ziorik
(adib. Eskolak ikasle horri ematea)gertatzen bada, irakasleak izendapenari
uko egin beharko dio.
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3.

Izendapenetik kontatzen hasita egun bateko epean, izapidegileak abstentzioidazkia aurkezten badu, emandako arrazoiak aztertu eta beste izapidegile bat
izendatu beharko du zuzendariak, arrazoi justifikatuak daudela iritziz gero.
Bestela, hasierako izendapena berretsiko du.

Hasierako egintzaren nahiz behin-behineko balizko neurrien jakinarazpena.
1. Hasierako egintza, kasu guztietan, jokabide leporatuaren erantzule den
ikasleari jakinaraziko zaio, baita, ikasle adingabea den kasuetan, haren
gurasoei edota legezko ordezkariei ere.
2. Zuzendariak behin-behineko neurriak ezarriko balitu, ikasleari eta, ikaslea
adinez txiki bada, haren gurasoei edo legezko ordezkariei jakinaraziko
dizkie, betiere, ohiko prozedurari buruzko 201/2008 abenduaren 2ko
Dekretuko 61. artikuluan zehaztu diren baldintzetan.
Izapidegilea errefusatzeko aukera.
1.

Ikasleak edo, ikaslea adinez txiki bada, haren gurasoek edo legezko
ordezkariek izapidegilea errefusatu ahal izango dute, betiere, izapidegileari
uko egiteko arauzko arrazoietako bat gertatzen bada.

2.

Mintzagai dugun jazoera gertatuko balitz eta izapidegileak uko egiteko
arrazoiak onartuko balitu, izapidegile berria izendatuko litzateke.
Izapidegileak ez baditu onartzen ezesteko arrazoiak, zuzendariak bi aldeek
emandako arrazoiak aztertu eta —aldez aurretik egoki iritzitako txosten eta
aholkuak jasota— hiru eguneko epean ebatzi beharko du.

3.

Zuzendariaren ebazpena ikasleari edota, ikaslea adinez txiki bada, haren
gurasoei edo legezko ordezkariei jakinaraziko zaie.

Izapidegilearen jardunak.
Izapidegileak ofizioz gauzatuko ditu ikasle interesdunari leporatzen zaion
jokabidea osatzen duten gertakariak ezagutzeko eta egiaztatzeko egoki deritzon
ikerketa guztiak. Era berean, kontuan izan beharko ditu ikasleak entzunaldiaren
aurretik ekar ditzakeen alegazioak, agiriak edo epaiketarako zeinahi elementu.
Jakinarazpena Fiskaltzari.
1. Izapidegileak jokabide nahiz gertakari egotziak delitutzat edota falta penaltzat
har daitezkeela uste badu, halaxe jakinarazi beharko dio zuzendariari, hala
badagokio, kasua Fiskaltzaren eta Hezkuntzako Ikuskaritzaren esku jartze
aldera.
2. Ikaslea adingabea bada, Adingabeen Erantzukizun Penalari buruzko
urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren 18. eta 19. artikuluetan
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aurreikusitako ondorioak betetze aldera, ondoko hauek jakinarazi beharko
dira ere:
a) Hala bada, hezkuntzaren eremuan jokabideak zuzendu izana.
b) Hala bada, baketzea gertatu izana.
c) Hala bada, konponketa gertatu izana edo konpontzeko konpromisoa
hartua egotea.
3. Fiskaltzari igorritako jakinarazpenaren kopia bidaliko dio zuzendariak
dagokion Hezkuntzako Lurralde Ordezkariari.
Entzunaldirako zitazioa.
1. Izapidegileak ikaslea zitatuko du entzunaldia egin dezan. Ikaslea adinez
txiki bada, haren gurasoei edo legezko ordezkariei ere jakinaraziko die.
Zitazioan, entzunaldiaren eguna eta ordua zehaztuko dira. 201/2008
abenduaren 2ko Dekretuko 62.3 artikuluan zehaztutako kasuetan,
ikaslearen gurasoei edo legezko ordezkariei derrigorrez hitzordua emango
zaie.
2. Zitazioarekin idatzi bat bidaliko da, zeinean honako hauek agertuko diren:
a) Ikasleari leporatzen zaion jokabidearen azalpena.
b) Kontrakoak diren edo ikastetxeko bizikidetzan kalte larriak eragiten
dituzten jokabideetako batekin bat datorren.
c) Ikasleari leporatzen zaion jokabidearen izaera kontuan harturik
aplika litezkeen neurriak, Dekretu honetan zehaztu direnen artean.
d) Dagokion neurria aplikatuko den erabakitzeko eskumena duen
organoa eta organoari ahalmen hori esleitzen dion araua.
e) Kontrako proba-baliabideak proposatzeko aukera.
Entzunaldiaren izapidea.
1.
2.

Entzunaldiaren izapidea gauzatzeko, 201/2008 abenduaren 2ko Dekretuko
62. artikuluan ohiko prozedurari buruz esandakoa aplika daiteke.
Gainera, ikasleari eta, ikaslea adingabea bada, haren gurasoei edo legezko
ordezkariei prozedurako agiri guztiak erakutsi behar zaizkie -betiere,
indarrean dauden legeek ezartzen duten zuhurtasunaz- egoki deritzotena
alegatu dezaten eta egoki deritzeten proba-bitartekoak proposatu ditzaten.

Ebazpen Proposamena.
1. Entzunaldiaren izapidea amaitutakoan, izapidegileak frogak -aldez aurretik
zeudenak, bereziki lekukoen deklarazioak, eta ikasleak edo guraso edo
legezko ordezkariek aurkeztu ahal izan dituztenak- balioetsiko ditu, baita
aurkeztutako alegazioak ere; gertakizunak argitzeko eta balioesteko
beharrezko iritzitako jardunak gauzatuko ditu, eta ondorioren bat ateratzen
duenean, ebazpen-proposamena idatzita aurkeztuko du.
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2.

Proposamena idatzi ostean, horren berri emango zaio ikasleari.
Horretarako, entzunaldirako ezarri diren epe nahiz baldintza beretan
deituko zaio, berriz, ikasleari. Alegazio berririk izanez gero, jaso egingo dira,
eta proposamena zuzendariari helaraziko zaio, aldaketarik gabe eta
jasotako alegazio berriekin batera.

Ohiz kanpoko prozedura amaitzeko epea.
1. Ohiz kanpoko prozedurari ekingo zitzaiola interesdunari eta, hala
balegokio, interesdunaren gurasoei edo legezko ordezkariei jakinarazi
zitzaien egunetik zenbatzen hasita, gehienez ere hamabost eguneko epean
amaitu beharra dago ohiz kanpoko prozedura.
2. Bi asteko epe horri abstentzioak edo arbuiatzeak ebazteko erabili diren
egunak gehituko zaizkio, baita ikasleak, haren gurasoek edo legezko
ordezkariek eragin dituzten eta beharrezkoak ez diren atzerapenetan galdu
diren egunak ere.
3.

4.

Ikertu beharreko ekintzen konplexutasunak edo antzerako inguruabarrek
hala eskatuko balute, zuzendariak gehienez ere hamar egunez luzatu ahal
izango du prozedura amaitzeko epea.
Epea luzaturik ebazpen proposamenik egongo ez balitz, prozedura igarotzat
joko da, betiere, interesdunak edota haren gurasoek edo legezko
ordezkariek eragindako atzerapenek sortua ez bada. Igarotze horrek ez du
eragotziko delitu edo falta penaltzat har daitezkeen gertakariak edo
ezegiteak Fiskaltzari jakinarazi beharra, betiere, zigor arloan gertakaria edo
ez-egitea preskribatu ez bada.

Espedientearen ebazpena eta jakinarazpena.
1. Ebazpenak arrazoitua izan beharko du beti, eta honako hauek bildu beharko
ditu: ikasleari leporatu zaizkion gertakizunak; neurri zuzentzailea(k)
ezartzeko arrazoiak; erantzukizuna aldatzen duten zirkunstantziak, hala
badagokio; neurrien edukia eta neurriak zer unetatik aurrera aplikatuko
diren; erreklamazioa zer Organori aurkeztu behar zaion, eta azken hori
aurkezteko epea.
2.

Ikasleari eta, hala badagokio, ikaslearen guraso edo legezko ordezkariei
ebazpenaren jakinarazpena helaraziko zaie.

3.

Ebazpen hori Ordezkaritza Organo Gorenari eta irakasleen klaustroari zuzendariak egoki deritzon moduan jakinaraziko zaie.

4.

201/2008 abenduaren 2ko Dekretuko 64. artikuluan zehaztu diren
kasuetan, Hezkuntzako Lurralde Ordezkariari eta, hala badagokio, dagozkion Gizarte Zerbitzuei helaraziko zaie ebazpena.
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3.- BIZIKIDETZA ETA DIZIPLINA-ARAUAK
ELKARBIZITZARAKO ARAU OROKORRAK
(I.ERANSKINA begiratu)
Ikastolaren funtzionamendu ona eta irakasle, ikasle, guraso eta irakasle ez
diren langileen arteko bizikidetza lortzeko oinarria elkarrekiko errespetua
izango da.
1.

Eskola-komunitateko kide guztien kontzientzia-askatasuna eta
sinesmen ideologiko, erlijioso, moral eta etikoak errespetatuko dira, eta
kide guztien duintasuna eta intimitatea ere bai.

2.

Eskola-komunitateko guztien ardura da sexu, arraza, erlijio edo
bestelako arrazoi pertsonal zein sozialengatik inor ez baztertzea.

3.

Irakasle eta ikasleen ardura da gure hizkuntza, euskara, bultzatzea.

4.

Irakasleak zuzentasun eta errespetuz tratatuko ditu ikasleak, bai eta
ikasleek irakaslea ere. Bien artean desadostasunik sortuz gero,
elkarrizketaren bidez konpontzen saiatuko dira. Bide hori aski ez
balitz, tutoreak esku hartuko du hasieran, eta arazoak bere horretan
jarraituko balu, Ikasketa-buruak bi aldeei entzun eta horren arabera
erabakiko du. Horrela konpondu ezean, azken hitza Zuzendariak
izango luke.

5.

Ikastolako tresna, altzari eta instalazioak (ikasgelak, laborategiak,
gimnasioak, komunak eta gainerako sail komunak) zaindu behar
dituzte denek, eta ahalik eta ongien gorde eta kontuz erabili.

6.

Instalazio guztiak (ikasgelak, korridoreak, komunak, jolastokia…)
garbi egoteko ahalegina egin behar da, paperak, pipak, ogitartekoen
hondarrak eta bestelako hondakinak bota gabe. Kontuz ez
ibiltzeagatik zikinkeriarik sortuz gero, zikindu dutenek garbitu
beharko dute.

7.

Korridore, eskailera eta komunak ezin dira elkartzeko edo jolasteko
erabili.

8.

Ezin da edari alkoholdunik saldu edo edan.

9.

Ikastetxean ezin da erre. Osasunarentzat kaltegarriak diren
sustantziak saltzea edota kontsumitzea debekaturik dago.
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IKASTETXEAN EGOTEA
1.

Eskola-orduetan ikasle bakoitza bere gelan egongo da edo dagokion
irakasleak agintzen dion tokian, tutoreak edo dagokion irakasleak
esandako eserlekuan.

2.

Eskola-ordu batetik besterako tartean ikasleak korridorera edo
komunera ez irteten saiatuko dira, beste gela batera joan behar ez
badute edo hurrengo irakasleak baimena eman ez badie behintzat.

3.

Ikasleek ikasteko duten eskubidea errespetatzearren, eskubide hori
urratzen dutenak irakasleen gelara bidali ahal izango dituzte, han
lanean egoteko. Zaintzako irakasleak ikaslea gelatik kanporatu duela
jasoko du hutsegiteen liburuan eta liburutegira joango da
kanporatutako ikaslearekin.Era berean, taldearen tutoreari eta
ikasketa-buruari kanporaketaren berri emango zaie, kanporaketak
neurri zuzentzaile gisa aintzakotzat hartzeko.

4.

Irakasleak huts eginez gero, eta eskola-ordua ahalik eta gehien
erabiltzeko, etortzekoa ez den irakasleak ikasleek ordu horretan egin
beharreko lana prestatu beharko du, eta zaintzako irakasle bat haren
ikasleak zaintzeaz arduratuko da.

5.

Jolastorduan ikasleak jolastokira, frontoira edo liburutegira joan
beharko dute, azken kasu horretan zaintzako irakaslearekin.
Debekatuta dago erabat eskola-esparrutik irtetea, DBHOko ikasleria
izan ezik.

6.

Eskola-eguna bukatzean, ikasleak ikastetxetik joango dira. Bertan
gelditu ahal izango dute, ordea, irakasleren batek prestatutako
jardueraren bat egin behar dutenek edo eskolaz kanpoko jardueretan
dabiltzanak.

ASISTENTZIA ETA PUNTUALTASUNA
1.

2.

3.
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Eskolara garaiz iristea ikasle guztien eskubide eta betebeharra da, eta
inoiz ez da eskolara nahi denean joateko aukera emango.
Eskola hasitakoan ezin izango da gelan sartu, irakasleak baimenik
eman gabe.
Eskolara joaten ez denak edo berandu iristen denak senideen azalpenoharra aurkeztu beharko du. Oharra tutoreari emango zaio, ikaslea
gelara itzuli eta bost eskola-eguneko epean. Geroago aurkeztutako
oharrik ez da onartuko.
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4.

Eskola-orduen arteko hutsegiteak aldez aurretik justifikatu beharko
dira, edo ikasleak eskolara ezin duela joan jakinarazi egin beharko dio
tutoreari.
Eskolara azterketa-orduetan huts egitekotan, justifikazio berezia
aurkeztu beharko da (medikuaren agiria edo gurasoetako bat
bertaratzea).

5.

5.- Irakasle bakoitzak bere taldeko ikasleak eskolara bertaratzen
direla eta garaiz iristen direla zaindu beharko du, bai eta ikasleen
jarrera, jokamoldea eta garrantzitsuak diren gainerako alderdiak ere.

6.

Ebaluazio bakoitzaren ondoren, nota-liburuan eskolara egindako
hutsegiteak zehaztuko dira, hutsegite justifikatuak eta justifikatu
gabeak bereiziz.

7.

Justifikatu gabeko hutsegiteen kopurua izugarri handia izanez gero,
JARRERA DESEGOKIEN ARAUDIKO a) atalean finkatutako neurriak
hartuko dira, ikaslearen hezkuntza-mailaren arabera.

8.

Irakasleren bat ezustean eskolara etorriko ez balitz, ikasleek gelan
itxoin beharko dute zaintzako irakasleek zer egin esan arte.
Ordezkaria zaintzako irakaslearengana joango da, horren berri
ematera. Ikasleek ezin izango dute inoiz eskola-orduetan ikastetxetik
irten, besterik agindu ezean.
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4.- EBALUAZIOARI ETA PROMOZIOARI BURUZKO ARAUAK
Ikasturtea hiru alditan banatuko da. Irakasle bakoitzak programazio
orokorra prestatuko du batetik, eta aldi horietako bakoitzerako beste
programazio
bat,
bestetik,
ICPan
finkatutakoari
jarraiki
ziklo/departamentuko taldeak ezarritako ildoak betez.
Ikasturte hasieran, tutoreak irakatsiko denaren helburua eta oinarrizko
edukiak, bai eta irakatsitakoa ebaluatzeko irizpideak, zein diren
jakinaraziko die ikasleei eta haien senideei. Informazioa horretarako
antolatutako bilkuretan jakinaraziko zaie ikasleei eta haien senideei.
1.- Ikaskuntzaren ebaluazioa Haur eta Lehen Hezkuntzan
1.1.- Ebaluazio-prozesuaren garapena Haur Hezkuntzan.
Haur bat Haur Hezkuntzako ikastetxe batean hasten denean lehenbiziko
aldiz, haren garapen-prozesuari buruzko oinarrizko datuak jasoko dira.
Hasierako ebaluazio honetan gurasoek edo legezko arduradunek emandako
informazioa eta, hala dagokionean, hezkuntzako jardunerako erabilgarria
den gainerako informazioa jasoko da.
Fitxa pertsonalean jasotako informazioa tutoreak egindako ebaluazioarekin
osatuko da. Ebaluazio hori haurrak eskolan hasten diren lehenbiziko aldian
haien oinarrizko gaitasunen garapen-maila zuzena aztertuz osatuko du
tutoreak.
Ebaluazio hori ikasgelan parte hartzen dutenen ikuspegiekin alderatutako
oharpen eta datu garrantzitsuekin osatu behar da.
Etengabeko ebaluazioaren bidez, hezkuntzako jarduna egokitu nahi da
ikaskuntza-prozesua bultzatzeko. Hala, ikasleak proposatutako helburuak
lortzen ez dituen egoera guztietan, hezkuntza sendotzeko jarduerak egin
beharko dira helburuok lortzeko.
Etapa amaitzean, ikasleen azken ebaluazioa egingo da, etengabeko
ebaluazio-prozesuan lortutako datuen arabera eta etapako helburu
orokorrak eta Ikastetxearen Curriculum Proiektuan finkatutako
ebaluazioirizpideak oinarritzat hartuta.
Haur Hezkuntzan zehar, ikasleak automatikoki igaroko dira kurtso batetik
bestera. Era berean, Lehen Hezkuntzan ere promozioa automatikoa izango da
etapa amaitzean, hezkuntza-premia bereziak izateagatik legeriak
geroago hasteko aukera ematen duen kasuetan izan ezik. Halakoetan, kasu
bakoitzean erabakitzen den prozedura jarraituko da.
98

Antolaketa eta Jarduera Araudia

IKASBIDEA IKASTOLA IPI
1.2.- Ebaluazio-prozesuaren garapena Lehen Hezkuntzan
Lehen Hezkuntzako ziklo bakoitzaren hasieran, tutoreek ikasleen hasierako
ebaluazioa egingo dute, haien eskolatzeari buruzko datuak biltzeko.
Informazio hori osatu egingo da aurreko ikasturteetako tutoreen eta
gurasoen ekarpenekin, eskolatzea hastean ikasleak duen oinarrizko
gaitasunen garapen-maila zuzena lortutako datuekin neurtuz, eta aurreko
urteetako banakako ebaluazio-txostenak aztertuz. Hasierako ebaluazioaren
bidez, tutoreak ikasleekin egin beharreko ikaskuntza-irakaskuntza
prestatuko du.
Ikasleen ikaskuntzaren ebaluazioa banan-banakoa, etengabekoa eta
orokorra izango da, eta ebaluazio horretan taldean zuzenean esku hartzen
duten irakasle guztiek hartuko dute parte.
Ikasturteko aldietako bakoitza amaitzean, ikasleen ikaskuntzaren eta
irakaskuntza-jardunaren ebaluazioa egingo da. Irakaskuntza-jardueren
programan aldi horiek eta ebaluazio-saioen egunak finkatuko dira, bai eta
ICPko irizpideei jarraiki erabiliko diren tresnak ere.
Tutoreak ikasle bakoitzari buruzko txosten bat egingo du. Txosten hori
barne-mailakoa izango da eta ondoko xehetasunak jasoko dira bertan:
• Arlo bakoitzaren balorazioa
• Ebaluazio orokorra, oinarrizko ikaskuntzak zenbateraino barneratu
dituen eta aurkitutako zailtasunak zehaztuz.
• Ikasleari ikasten laguntzeko behar diren tresnak proposatzea.
Horretarako, ikastolako laguntza-zerbitzuaren aholkua jasoko du
tutoreak.
Tutorea da ebaluazio orokorraren arduraduna, baina gainerako irakasleen
iritzia ere aintzat hartuko du.
Ziklo bakoitza amaitzean, tutoreak ikasle bakoitzaren balorazio orokorra
egin ahal izango du, ICPa oinarritzat hartuta. Balorazio hori zikloko
ebaluazio-akta orokorrean, ikaslearen ikasketa-espedientean eta historial
akademikoan jasoko da. Ebaluazio orokorra positiboa izan arren, baliteke
zenbait arlotan negatiboa izatea. Ebaluazio-akta orokorrean honela jaso
behar da arlo bakoitzari dagokion kalifikazioa: Aurrerapen egokia (AE),
Hobetu beharra (HB); eta hurrengo ziklo edo etapara igarotzeari buruzko
erabakia.
1.3.- Ikasleen familientzako informazioa
Tutoreak seme-alaben ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren berri emango
die aldiro-aldiro guraso edo legezko arduradunei, eta gurasoek emandako
informazioa ere ebaluazioan sartuko du. Tutoreak emandako informazioa
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Ikastetxearen Curriculum Proiektuan finkatutako helburuak lortzeari
dagokionez ikasleak izandako aurrerapen eta zailtasunei buruzkoa izango
da.
Hiru hilean behin, txosten idatzia prestatuko da. Haur Hezkuntzan lau
hilean behin egingo da txostena (otsail eta ekainean). Txosten horretan,
ikasleen aurrerapenaren berri eta hartutako egokitzapen eta sendotzeko
neurrien berri emango da, halakorik hartu den kasuetan. Era berean,
gurasoek hartu beharreko neurriei buruzko gomendioak ere jaso ahal
izango dira.
2.- DBHko eta DBHOko ikaskuntzaren ebaluazioa
Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako aginte-organoek eta, bereziki,
ikasketa-buruak ikasleen errendimendu akademikoaren ebaluazio
objektiboa egiteko duten eskubidearen inguruko alderdi guztiei
erreparatuko zaie, honako hau kontuan hartuta betiere:
2.1.- Ebaluazioari buruzko irizpideak eta informazioa
Departamentu bakoitzak ebaluazio-irizpideen eta kurtso edo ziklo
bakoitzean gainditu beharreko gutxieneko helburuen berri eman beharko
du ikasturtea hasten denean, indarreko ikasketa-planekin bat.Jakintzagai
bakoitzeko irakasleak departamentu bakoitzak finkatutako irizpide eta
helburuak jakinaraziko ditu eskolak ematen dituen taldeetan ere.
Ikasleen ikaskuntzaren ebaluazioa banan-banakoa eta etengabekoa izango da,
eta taldeko irakasle guztien artean egingo da, tutoreak koordinatuta.
Irakasle bakoitzak ematen duen irakasgaiaren ebaluazioaren gaineko
ardura izango du.
Ikasturtea hiru alditan banatzen da.Irakasle bakoitzak programazio
orokorra eta aldi bakoitzerako programazioa prestatu behar du,
departamentuak edo mintegiak finkatutako ildoekin bat etorriz.
Aldi
bakoitzaren
amaieran
ikasleek
ikasitakoaren
eta
irakaskuntzajardunaren ebaluazioa egingo da.Ikastetxearen urteko planean
aldi horiek eta ebaluaziorako datak finkatuko dira. DBHOko ikasleriak
edozein ikasgaitan ohiko deialdian parte hartzeko eskubidea galduko du,
baldin eta ebaluazio batean ez bertaratze portzentajea %20koa edo
handiagoa bada. Kasu honetan ezohiko deialdian parte hartzeko aukera
izango du. Ikasleak eta bere familiak hutsegite portzentaje hau idatziz
justifikatuko balu, zuzendaritzak dokumentazioa eta egoera aztertu ondoren,
ohiko ala ezohiko deialdira aurkeztea ahalbideratuko luke.
Ikasketa-buruak ebaluazio-saioetarako deia egingo die irakasleei, eta
horiek behartuta daude saio horretara joatera. Tutoreak ikasle bakoitzari
buruzko txostena egingo du, ondoko datuak jasoz:
100

Antolaketa eta Jarduera Araudia

IKASBIDEA IKASTOLA IPI
• Irakasgaien kalifikazioak.
• Ikaslearen jokamolde eta eskola-errendimenduari buruzko
oharrak.
• Aholkularitza eta hezkuntza-indargarriei buruzko proposamenak,
halakorik behar denean.
Tutoreak ebaluazio-saioan aurkeztuko du txosten hori, berretsi edo
aldatzeko.Era berean, hartzen diren erabakien eta gorabehera guztien akta
egingo du.Txostenak, saioko aktarekin batera, ikasketa-buruari emango
dizkio.
Irakasgairen batean balorazio negatiboa jasotzen duten DBHOko ikasleek
maiatzean eta ekainean nahikotasun-proba bana egiteko eskubidea dute,
irakasgaiaren oinarrizko edukiei buruz duten ezagutza ikusteko.Dagokion
departamentuak proba hori prestatu eta emaitzak berrikusiko
ditu.Irakasgai bateko ebaluazio guztiak gainditzen dituzten ikasleek ez
dute irakasgai horretako nahikotasun-azterketarik egin behar izango.
Batxilergoko taldeetan, astean hiru ordu edo gehiago dituzten irakasgaien
azterketa egiteko egun zehatz bat finkatuko da ebaluazio bakoitzean, eta
ezin izango dira egunean bi azterketa baino gehiago egin.Astean bi ordu
edo gutxiago duten irakasgaien kasuan, irakasleak erabakiko du ikasleekin
batera azterketa noiz egin.Nolanahi ere, ordu gehien duten irakasgaien
probak egiteko ordu eta egunek lehentasuna izango dute beti.
Lehendik finkatutako azterketa-orduetan eskolara huts egiteagatik
aurkeztu beharreko justifikazioak “bereziak” izango dira.Bestela, dagokion
agiria aurkezten ez duen ikasleak azterketa beste egun batean egiteko
eskubidea galduko du.
Azken kalifikazioa erabakitzeko, arloari dagozkion gaitasunen
garapenmaila eta oinarrizko edukien ikaskuntza hartuko dira
oinarritzat, eta aintzakotzat hartuko da, halaber, ikasturtean
zehar
egindako lana.Zalantzazko
kasuetan,
klaustroaren
edo
ebaluazio-batzordearen iritzia entzun ondoren erabakiko da nota.
Tutoreak ikasleei eta haien gurasoei idatziz emango die ebaluazioaren
berri.
Ikasleak hurrengo kurtsora igarotzeko, Hezkuntza Ikuskaritzak eta
indarreko legeriak ezarritako arauak bete beharko dira beti.
Ikasturte amaierako azken ebaluazioa egin eta berehala, irakasgai
bakoitzeko departamentuetan programazioen azterketa egingo da talde
eta maila bakoitzaren ebaluazioa ikusi ondoren.Hutsune handiak badaude,
departamentuak egoki irizten dizkion neurriak hartuko ditu.
Ikasketa-buruak ebaluazioaren berri, antzemandako arazo orokorren
berri eta arazo horiek konpontzeko proposamenen berri emango dio
OOGari.
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2.2.- Kalifikazioei buruzko erreklamazioa aurkezteko eskubidea:
(I.ERANSKINA begiratu)
Ikasleen lan, proba eta ariketa zuzenduak berrikusi eta gordetzea.
Ikasleek eta, dagokionean, haien guraso edo legezko ordezkariek ikasleen
errendimenduaren ebaluazioan eragina duten lan, proba eta ariketa
guztiak ikusteko eskubidea izango dute, jadanik zuzenduta daudenean.
Zuzenketa ez da kalifikazio kualitatibo edo kuantitatibo hutsa izango,
egindako akats edo hutsegiteak nabarmendu eta kalifikazioaren azalpen
arrazoituak eman beharko baitira.
Era berean, ikasleek edo haien legezko ordezkariek, alegazioak aurkeztu
ahal izango dituzte eta egindako lan edo probak berrikusteko eskatu.
Proba, lan eta ariketak ikasturte osoan zehar ikusteko aukera egon dadin,
irakasleek ikastolan gorde beharko dituzte eskola-garaian eta, ikasturteko
azken ebaluazioaren ondoren, erreklamazio-epea amaitu eta gutxienez
hiru hilabete igaro arte.
Epe hori igarotakotan, lanok suntsitzeko edo ikasleei emateko aukera
izango dute irakasleek, baldin eta erreklamazioren bat aurkeztu dela-eta
erabakia hartzeko lanok aintzakotzat hartu behar ez badira.
Zatikako edo/eta
prozedura.

azken ebaluazioetan erreklamazioa

egiteko

a) Kalifikazioren bat (zatikakoa edo azkena) ikasleei jakinarazi ondoren,
horiek 48 orduko epea izango dute kalifikazioari buruzko
erreklamazioak aurkezteko.
b) Ikasleek ahozko edo idatzizko erreklamazioa aurkeztu ahal izango
dute ebaluazio-aldi bakoitzari dagozkion kalifikazioengatik, zuzenean
edo tutorearen bidez.Dagokion irakasleak aurkezten zaizkion
erreklamazio guztiak erantzun beharko ditu, ahoz edo idatziz,
erreklamazioa aurkeztu zaion moduaren arabera.
c) Ikaslearen erreklamazioa onartuko ez balitz, didaktikadepartamentuak esku hartzeko eskatu ahal izango du, ahoz edo
idatziz, zuzenean edo tutorearen bidez.Didaktika-departamentuak
proposatutako azterketa onartutako programazioarekin bat datorrela
eta departamentuak adostutako irizpideak ondo ezarri direla
egiaztatuko du, eta erreklamazioa aurkeztu duenari horren berri
emango dio, ahoz edo idatziz, hark erreklamazioa egin duen modu
berean.
d) Zatikako ebaluazioa tramite hutsa denez, ezin izango da
kalifikazioaren kontra bestelako errekurtsorik aurkeztu, nahiz eta
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irakasleak departamentuaren irizpidearen kontra kalifikazio horri
eutsi. Nolanahi ere, azken ebaluazioaren kontrako erreklamaziorik
aurkeztuko balitz, irizpide hori aintzakotzat hartu beharko litzateke.
Azken ebaluazioetan erreklamazioa egiteko prozedura
a) Kalifikazioren bat (zatikakoa edo azkena) ikasleei jakinarazi ondoren,
horiek 48 orduko epea izango dute kalifikazioari buruzko
erreklamazioak aurkezteko.
b) Ikasleek azken kalifikazioen aurkako erreklamazioa idatzia aurkeztu
ahal izango diote irakasleari berari, eta irakasleak dagokion erabakia
hartu eta idatziz jakinaraziko die.
c) Ikaslea erabaki horrekin ados egongo ez balitz, erreklamazioa
didaktika-departamentuari bideratuko zaio.
d) Didaktika-departamentuak proposatutako probak irakasgaiaren
programazioarekin bat ote datozen eta adostutako ebaluazioirizpideak ondo ezarri ote diren egiaztatuko du.Hartzen duen
erabakia, irakasleak emandako kalifikazioaren aldekoa edo kontrakoa
izan, gogoan hartu beharko da lehenagoko zatikako ebaluazioetan
aurkeztutako erreklamazioetan egindako txostenean, halako
erreklamaziorik egin bada behintzat.
e) Departamentuak
zuzendariari
jakinaraziko
dio
bere
erabakia.Kalifikazioa zuzentzearen aldekoa izanez gero, dagokion akta
zuzentzeko agindu eta zuzenketaren berri emango dio
ikasleari.Erabakia ezezkoa izanez gero, zuzendariak horren berri
emango dio ikasleari, hezkuntza-administrazioan beste erreklamazio bat
aurkez dezakeela jakinaraziz.
f) Ikasleak halako erreklamaziorik aurkeztuz gero, zuzendariak lurraldeordezkaritzara bideratuko du departamenduaren txosten(ar)ekin,
erreklamazioa eragin duen proba edo ariketaren kopia batekin, proba
horietan kalifikazio bera izan duten beste ikasleen proben kopiekin
eta eskatzen den kalifikazio bera lortu duten proben kopiekin batera.
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5.- IKASLEEN JARDUERA BEREZIEI BURUZKO ARAUAK
Dagokion
urteko
programan
onartutako
jarduera
osagarriak
curriculumgarapenaren atal direnez, nahitaezkoak izango dira. Jarduera
horietan parte hartzeko salbuespenak hauek dira: gaixotasuna, medikuak
desegokitzat jotzea edo kontzientzia-arrazoiak. Gurasoek edo ikasleak,
adinez nagusi denean, jarduera horietatik salbuesteko eskaria aurkeztu
beharko diote tutoreari, arrazoiak emanez.
Jarduerok egiteak ikastolak ordaindu ezineko gasturik sortuko balu,
ikasleari gastu hori ordaintzeko zenbateko bat jartzeko eskatuko zaio.
Zailtasun ekonomikoak dituzten ikasleentzako laguntza-sistema finkatzeko
aukera ere badago.
Ikasle bati ikarturtean zehar izandako jarrera desegokiengatik ekintza
osagarri batera joateko debekua ezarriko balitzaio, ez zaio ekintza horren
dirua itzuliko.
Ikasle guztiak behartuta daude gelan landutako edukien ikaskuntza
bakarkako ikasketaren bidez sendotzera. Zeregin horretan laguntzeko,
irakasleek etxeko lanak bidali ahal izango dizkiete ikasleei.
Eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzea borondatezkoa da eta
ikastolako IGEak kudeatuko du. Ikasle guztiek dute jarduera horietan parte
hartzeko eskubidea. Haur Hezkuntzako ikasleriak ezin izango du eskolaz
kanpoko jardueretan parte hartu 16:30etik aurrera. Inolaz ere ez da
ezarriko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzea galaraziko duen
zuzeneko zein zeharkako bazterketa-mekanismorik.
Kuotaren bat ezartzen bada, antolatutako jarduerak sortutako gastuak
ordaintzeko erabiliko da soilik, eta kuota ordaintzeko arazoak
dituztenentzat laguntza-sistemaren bat edo kuotatik salbuesteko aukera
egongo da.

104

Antolaketa eta Jarduera Araudia

IKASBIDEA IKASTOLA IPI

6.- SEGURTASUNARI ETA HIGIENEARI BURUZKO ARAUAK
Segurtasun eta Higiene-Batzordeak larrialdietarako lana prestatuko du
ikastetxerako, ezbeharrik gertatzea eragozteko, eta horretarako behar
dituen laguntza eta aholkuak jasoko ditu.
Ikastetxeak botika-kutxa ondo hornitua edukiko du helduak erraz
eskuratzeko toki egokian. Inork zauririk eginez gero, egoerak eskatzen duen
erabakia hartuko da.
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7. TESTULIBURUEN KUDEAKETA SOLIDARIOA EGITEKO
PROGRAMAREN ARAUDIA LEHEN HEZKUNTZAN eta DBHn
LEHEN HEZKUNTZA:
1.

Ikastolak testuliburuak emango dizkie programan parte hartzen duten ikasleei.
Ondoren, aipatzen diren baldintzak eta arauak zehatz-mehatz bete beharko dira.

2.

Familiak ikastolari ordaindu beharko dio programak ezartzen duen diru kopurua
baita 35 euroko fidantza ere adieraziko den epean (fidantza LH 3. mailatik gora
eskatuko da). Fidantza programa uzterakoan edo Lehen Hezkuntza
amaitzerakoan itzuliko da.

3.

Liburuak ez dira emango programak ezartzen duen diru kopurua eta fidantza
ordaindu arte.

4.

Liburuak irailean emango dira, betiere familiek ordaindu izan badute aurreko
puntuan eskatzen den diru kopurua eta liburuak kurtso amaieran itzuliko dira.

5.

Liburuak banatu eta gero, ikasleak erabilera egokiaren eta zaintza onaren
arduradunak izango dira. Beren gurasoek, legezko ordezkariek, ordezkatzaileak
direnez gero, euren seme-alaben erantzukizuna izango dute.

6.

Familiek liburuak forratu beharko dituzte eta etiketa bat itsatsi beharko da
plastiko gardenean, non kurtso horretan maileguz ikaslearen datuak ipini
beharko diren. Liburuetan ez da inondik-inora ikaslearen datuak jarriko.

7.

Liburuak mailegutan emango dira, ezin da azpimarratu, moztu, apurtu, oharrak
ipini, marrazkiak egin etab. Dena den, ikastolak ikasturtero arau honen inguruan
zeintzuk izan daitezkeen salbuespenak adieraziko du.

8.

Fidantza osoa itzuliko da baldin eta Batzordeak edota OOGak liburuak egoera
onean daudela ziurtatzen badu. Libururen bat galduz edo hondatuz gero,
ikaslearen legezko ordezkariek birjarri beharko dute. Jarritako epean materiala ez
bada birjarri, honen kostua ipinitako fidantzatik kenduko da.

9.

Ikastolak, programaren liburuak galdu edo desagertuko balira, ez du
erantzukizunik hartuko. Ikasleari dagokio materiala zaintzea.

10. OOGak programaren betetzearen zaintzarako izendatutako Batzordeak
erabakiko du araudia bere osotasunean bete den ala ez, eta honek izan ditzakeen
ondorioez.
11. Dokumentu hau sinatua itzuli beharko da ikastolara.
12. Araudi honen ez betetze osoa edo ez osoa OOGari adieraziko zaio zeinek
programatik ateratzeko eskaera egingo dion Hezkuntza Organo eskudunari.
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BIGARREN HEZKUNTZA:
1. Ikastolak testuliburuak emango dizkie programan parte hartzen duten
ikasleei. Ondoren, aipatzen diren baldintzak eta arauak zehatz-mehatz bete
beharko dira.
2. Familiak ikastolari ordaindu beharko dio programak ezartzen duen diru
kopurua baita 100 euroko fidantza ere adieraziko den epean. Fidantza
programa uzterakoan itzuliko da.
3. Liburuak ez dira emango, programak ezartzen duen diru kopurua eta
fidantza ordaindu arte.
4. Liburuak irailean emango dira, betiere familiek ordaindu izan badute
aurreko puntuan eskatzen den diru kopurua eta liburuak kurtso amaieran
itzuliko dira.
5. Liburuak banatu eta gero, ikasleak erabilera egokiaren eta zaintza onaren
arduradunak izango dira. Beren gurasoek, legezko ordezkariek,
ordezkatzaileak direnez gero, euren seme-alaben erantzukizuna izango
dute.
6. Familiek liburuak forratu beharko dituzte eta etiketa bat itsatsi beharko da
plastiko gardenean, non kurtso horretan maileguz ikaslearen datuak ipini
beharko diren. Liburuetan ez da inondik-inora ikaslearen datuak jarriko.
7. Liburuak mailegutan emango dira, ezin da azpimarratu, moztu, apurtu,
oharrak ipini, marrazkiak egin etab. Dena den, ikastolak ikasturtero arau
honen inguruan zeintzuk izan daitezkeen salbuespenak adieraziko du.
8. Fidantza osoa itzuliko da baldin eta Batzordeak edota OOGak liburuak
egoera onean daudela ziurtatzen badu. Libururen bat galduz edo hondatuz
gero, ikaslearen legezko ordezkariek birjarri beharko dute. Jarritako epean
materiala ez bada birjarri, honen kostua ipinitako fidantzatik kenduko da.
9. Ikastolak, programaren liburuak galdu edo desagertuko balira, ez du
erantzukizunik hartuko. Ikasleari dagokio materiala zaintzea.
10. OOGak programaren betetzearen zaintzarako izendatutako Batzordeak
erabakiko du araudia bere osotasunean bete den ala ez, eta honek izan
ditzakeen ondorioez.
11. Dokumentu hau sinatua itzuli beharko da ikastolara.
12. Araudi honen ez betetze osoa edo ez osoa OOGari adieraziko zaio zeinek
programatik ateratzeko eskaera egingo dion Hezkuntza
Organo
eskudunari.
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AZKEN XEDAPENA
AJA hau IKASBIDEA IKASTOLAren instalazioetan egingo diren edo
ikastolak antolatutako hezkuntza-alorreko edo bestelako jardueretan
erabili ahal izango da, hala dagokionean.

IKASBIDEA IKASTOLA IPIko OOGak Duranan 2013ko maiatzaren 27an onartua.
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I ERANSKINA
Eranskin honek ondorengo atalak egokitzen ditu
1.
2.

3.

1.

BIZIKIDETZA ETA DISZIPLINA ARAUAK kapituluaren 95. orrialdeko “Elkarbizitzarako arau orokorrak”
atala, 10. puntua gehituz. OOGak onartua 2017ko ekainaren 29an.
IKASLEEI BURUZKO ARAUAK atalaren 57. orrialdeko 4. puntua (Errendimendu akademikoaren
balioespen objektiboa izateko eskubidea). OOGak onartua 2018ko maiatzaren 28an.
DBHko eta DBHOko IKASKUNTZAREN EBALUAZIOA atalaren 102. orrialdeko 2.2 Kalifikazioei buruzko
erreklamazioa aurkezteko eskubidea: ikasleen lan, proba eta ariketa zuzenduak berrikusi eta gordetzea
puntua. OOGak onartua 2018ko maiatzaren 28an.

BIZIKIDETZA ETA DISZIPLINA ARAUAK - Elkarbizitzarako arau orokorrak
10. Sakelako telefonoaren erabilera ikastetxean esparru pedagogikora murriztuko da soilik. Hau da, irakasgai
batean konpetentzien garapenerako sakelako telefonoa beharrezko tresna dela ikusten bada, dagokion
irakasleak hala adieraziko die ikasleei eta eskola saio horretan-horietan erabili ahal izango dute. Beste edozein
kasutan, aipatu bezala, ezin izango da telefonoa erabili. Neurri hori ikasleak eskolan dauden espazio eta
denbora guztietan aplikatu behar izango da, baita ikastetxetik kanpo egingo diren ekintza osagarrietan ere.

2.

3.

IKASLEEI BURUZKO ARAUAK - Errendimendu akademikoaren balioespen objektiboa izateko eskubidea
1.

Ikasleek eskubidea dute beren dedikazioa, ahalegina eta errendimendua objektibotasunez aintzat
hartu eta balioets diezaieten.

2.

Aipatu berri dugunaren berme gisa, beren antolakuntza- eta funtzionamendu-erregelamenduan
edota barne-erregimeneko erregelamenduan, ikastetxeek hainbat gauza bermatuko dituzte:
batetik, ikasle guztiek ebaluatzeko irizpideak, helburuak eta edukiak ezagutzen dituztela; eta,
bestetik, ikasturte amaierako nahiz ikasturte bitarteko ebaluazio-saioen ondotik, ikasleei, haien
gurasoei edo –adinez txiki direnean– legezko ordezkariei informazioa emango zaie.

3.

Era berean, hala eskatuz gero, azken kalifikazioaren gain eragina izango duten lanak, ariketak eta
probak zuzendu ondotik ikusteko aukera bermatuko zaie. Horretarako OOGak onartutako
“AZTERKETAK ETA PROBAK GAINBEGIRATZEKO ETA KOPIA ESKURATZEKO PROZEDURA”ri jarraitu
beharko diote. Horrela, bermatu egingo da aipatu probak berrikusteko eskubidea. Bermatuko da
ere azken kalifikazioen kontrako barne-erreklamazio prozedura egotea. Prozedura hori betetzekoa
da, egoki balitz, dagokion Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzara jo aurretik.

DBHko eta DBHOko IKASKUNTZAREN EBALUAZIOA - Azterketak eta probak gainbegiratzeko eta kopia
eskuratzeko prozedura
Ondorengo dokumentuetan oinarrituta:






201/2008 Dekretuak, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz
kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzkoak (9 art), xedatzen
duena.
AGINDUA, 2008ko uztailaren 7koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena,
Oinarrizko Hezkuntzan ikasleen ebaluazioa arautzen duena.
2015eko irailaren 22ko 236/2015 DEKRETUA Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleen
ikaskuntza ebaluatzeko prozesua arautzen duena.
2016ko 127/2016 DEKRETUA Batxilergoko ikasleen ikaskuntza ebaluatzeko prozesua eta
dagozkion dokumentu administratiboak arautzen dituena.
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Hezkuntzako sailburuordearen ebazpena 2018-2019 ikasturterako Bigarren Hezkuntzan
(2.11.2 puntua)

1. Inoiz ez dira banatuko azterketa, proben edo lanen orijinalak, hauen fotokopiak baizik.
2. Azterketak, lanak, ariketak edo proben fotokopiak ESKATZEKO EPEA banatzen direnetik 15
egunetara mugatzen da.
3. Fotokopiak IDATZIZ eskatu behar dira, beheko eredua erabiliz, eta ikaslearen
amak/aitak/legezko tutoreak sinatuta.
4. Eskaeraren idatzia ekarri eta gero, irakasleak 8 eguneko epea izango du fotokopiak
entregatzek.
5. Berritzegunetik diagnostikatuta dagoen ikasleak adierazitako irakasgaiko nahi adina
azterketa eskatzeko aukera izango du, eskatzen den egunetik aurrera.

AZTERKETAREN EDO PROBAREN KOPIA ESKURATZEKO ESKAERA
Diagnostikoa
Arloa: .......................................................................................................................
Probaren data: ......................./.............../......................
Nik, ..........................................................................., .............................................
................................................................... ikaslearen aitak/amak/tutore legalak, aipatutako arloko probaren
kopia eskuratzea eskatzen dut.
Eskaeraren helburua:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Data: ......................./............../....................

Sinadura:
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ANEXO I
El presente anexo modifica los siguientes apartados
1.

Dentro del capítulo NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA, el apartado “Normas generales de
convivencia” de la página 99, añadiendo el punto 10. Aprobado por el OMR el 29 de junio de 2017.

2.

El punto 4 de la página 59 (Derecho a la valoración objetiva del rendimiento académico) del capítulo
NORMAS REFERENTES AL ALUMNADO Aprobado por el OMR el 28 de mayo de 2018.

3.

Apartado 2.2 Derecho de reclamación sobre sus calificaciones del capítulo LA EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE EN ESO Y ESPO, página 105: Revisión y conservación de trabajos, pruebas y ejercicios
corregidos. Aprobado por el OMR el 28 de mayo de 2018.

1.

NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA - Normas generales de convivencia
10. El uso del teléfono móvil en el centro se limitará única y exclusivamente al ámbito pedagógico. Si para el
desarrollo de las competencias de cualquiera de las asignaturas impartidas durante el curso el uso del
teléfono fuera un recurso necesario, el alumnado será informado de ello por su profesorado y podrán utilizarlo
en las sesiones planificadas para ello. No se podrá utilizar el teléfono móvil en ningún otro supuesto. Esta
medida se aplicará en todos los ámbitos espacio-temporales en los que se encuentre el alumnado en el centro
escolar, incluidas las actividades complementarias que se realicen fuera del centro.

2.

NORMAS REFERENTES AL ALUMNADO - Derecho a la valoración objetiva del rendimiento académico
1.

Los alumnos y alumnas tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
reconocidos y valorados con objetividad.

2.

Como garantía de ello, la ikastola asegurará la publicidad de contenidos, objetivos y criterios de
evaluación por parte de todo el profesorado, la información a los alumnos y alumnas y a sus
padres, madres o representantes legales cuando sean menores de edad, después de las sesiones de
evaluación, tanto finales como intermedias.

3.

Así mismo, garantizará el acceso, previa solicitud a todos los trabajos, ejercicios y pruebas que
hayan de tener incidencia en la calificación final, una vez que hayan sido corregidos. Para ello, se
deberá seguir el “PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE COPIA DE EXAMENES Y PRUEBAS”
aprobado por el OMR. De igual forma, se garantizará el derecho a pedir la revisión de dichas
pruebas y la existencia de un procedimiento interno de reclamación contra las calificaciones finales,
que será necesario seguir antes de recurrir, si procede, ante la correspondiente Delegación
Territorial de Educación.

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE COPIA DE EXAMENES Y PRUEBAS
Basado en los siguientes documentos:


Decreto 201/2008, de 2 de diciembre sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no
universitarios de la CAV, Art. 9



ORDEN de 7 de julio de 2018, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula la
evaluación del alumnado de Educación Básica.



DECRETO 236/2015 del 22 de septiembre de 2015 por el que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.



DECRETO 127/2016 de 2016 por el que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de
Bachillerato y los documentos administrativos correspondientes.
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Resolución de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación para el curso 2018-2019 en Educación
Secundaria.

1.
2.
3.

NUNCA se entregarán los originales de exámenes, pruebas o trabajos sino fotocopias de los mismos.
Se limita el PLAZO PARA SOLICITAR copia de los exámenes, pruebas o trabajos a 15 días desde que se entregaron.
La solicitud se hará POR ESCRITO siguiendo el modelo adjunto y FIRMADO por el padre/madre/tutor/tutora del
alumno/alumna.
Desde que se presenta la solicitud el profesor-a tendrá el plazo de 8 días para entregar las fotocopias.
El alumnado diagnosticado por el Berritzegune tendrá la posibilidad de pedir cuantos exámenes necesite de la
asignatura indicada a partir de la fecha de petición.

4.
5.

_ SOLICITUD DE COPIA DEL EXAMEN O PRUEBA

Diagnóstico
Materia: ....................................................................................................................
Fecha de la prueba: ......................./.............../......................
Yo,…………………………………………………………….

padre/madre/tutor-a

legal

del

alumn@

………………………………………………………………., solicito una copia de la prueba arriba mencionada.
Objetivo de la solicitud:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Fecha: ................./............../.....................

Firma:…………..

