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I. TITULUA – BARNE ARAUDIAREN HELBURUA
I. TITULUA - ZIOEN AZALPENA
Irakaskuntza Kooperatiba den Salbatore Mitxelena ikastolako Barne Araudiak
(BAk) ikastolako antolamenduaren esparru guztiak deskribatzen ditu, hezkuntzabizitza eta –ekintza arautu, ikastetxeko pertsona bakarreko zein kide anitzeko
organoen eragin-eremua mugatu eta pertsonen eta taldeen eskumenak eta
funtzionamendu-arau orokorrak zehazten ditu.
BA honen oinarrian Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatibaren estatuak
eta gure ibilbidean zehar adostu eta onartutako barne araudiak daude. BA honek
orain arteko dokumentuak garatu eta legearen arabera egokitu nahi ditu.
BA honek Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatiba osatzen dugun guztion
ekintzak gero eta gardenagoak izaten lagundu behar du, kooperatiban sortzen diren
harreman dinamikoak eta aldakorrak malgutasunez eta modu partekatuan
egituratuz, eta funtzionamendu-prozedurak denek parte har dezaten bideratuz.
Parte-hartze hori eraginkorra izango bada, aldez aurretik zehaztutako bideetatik
gidatu behar da, gainerakoen eskubide guztiak, zerbitzuaren prestazioa, eta
Kooperatibaren xede soziala eta izaera errespetatuz (azken horiek Curriculum
Proiektuan eta urteko plan estrategikoetan zehaztuta daude).
Salbatore Mitxelena
Irakaskuntza Kooperatibaren Hezkuntza proiektua
gauzatzeko eta aplikatzeko tresna da BA. Kooperatibako pertsona guztiek, nork
bere lekutik, hobekuntza-planetan eta ekintzetan hartu behar dute parte, bai eta
aldizkako ebaluazio sistemetan eta erakundearen beraren, zerbitzu-hartzaileen,
pertsonen eta haiek inguruarekiko duten konpromisoen emaitza-adierazleak
kanpotik alderatzeko prozesuetan ere.
Beraz, BAk denen ekintza-lerroak eta ahaleginak bateratzeko balioko du, eta
aukeren berdintasun printzipioa eraginkorrak izan daitezen. Printzipio horiek,
Hezkuntza Proiektuan zehaztutako balioekin batera, Salbatore Mitxelena
Irakaskuntza Kooperatibaren hezkuntza integraleko eredua osatzen dute.
Testu hau egiteko, arau-erreferentzia hauek hartu dira kontuan, batik bat:
1. Hezkuntzari buruzko oinarrizko legedia:
- Hezkuntzarako Eskubideari buruzko 8/1985 Lege Organikoa (LODE), uztailaren
3koa. LAUGARREN TITULUAn, estamentu guztiek itunpeko ikastetxeen kontrolean
eta kudeaketan parte hartu behar dutela ezartzen du.
- Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoa (LOE), maiatzaren 3koa.
- Auzitegi Konstituzionalaren Epaia (AKE), Ikastetxeen Estatutuei buruzko Lege
Organikoari buruzkoa (81/90/13ko AKE), eta LODEri buruzkoa (ekainaren 27ko
77/85 AKE).
2. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-legedia:
- 293/1987 Dekretua, irailaren 8koa, Hezkuntza-itunen araudia onartzen duena
(EHAA, 1987-09-15).
- Agindua, 2008ko maiatzaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazioarekin hezkuntza-itunak formalizatzeko agiria argitaratzeko dena
(EHAA, 2008-06-04).
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- Agindua, 2008ko maiatzaren 14koa, horren bidez, 2008-2009, 2009-2010, 20102011, 2011-2012 ikasturteetarako hezkuntza-itunak sinatzeko eta berritzeko
baldintzak arautzen dira, eta 2008-2009 ikasturtea ituntzeko, ikastetxeei deialdia
egin zaie (EHAA, 2008-06-04).
- 201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko
unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei
buruzkoa (EHAA, 2008-12-16).
- 10/2007 Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko
ikastetxe pribatuen Eskola Kontseilua hautatzeko eta eratzeko eta zuzendaria
izendatzeko prozedura arautu duen Dekretua aldatzen duena.
- Agindua, 2008ko irailaren 22koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolakontseiluetako kide batzuk, egokitzen direnak, aukeratzeko hauteskunde-prozesua
zabaltzen duena (EHAA, 2008-10-13). Ikasleen ebaluazioa arautzen duena (EHAA2008ko uztailak 30, asteazkena)
- Agindua, 2008ko uztailaren 7koa,
sailburuarena, Oinarrizko hezkuntzan

Hezkuntza,

Unibertsitate

eta

Ikerketa

- Agindua, 2010eko urriaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeen izen
generikoa arautzen duena (EHAA, 2010-12-01).
3. Kooperatibei buruzko oinarrizko legedia:
- 4/1993 Legea, ekainaren 24koa, Euskadiko kooperatibei buruzkoa, 1/2000 eta
8/2006 legeek aldatua (EHAA, 1993-07-19).
- 58/2005 Dekretua, martxoaren 29koa, Euskadiko kooperatibei buruzko Legearen
araudia onartzen duena (EHAA, 2005-04-19).
- 64/1999 Dekretua, otsailaren 22koa, herri-onurako kooperatiba-sozietateei
dagozkien prozeduren eta betekizunen araudia onartzeko dena (EHAA, 1999-0217).
- 61/2000 Dekretua, Gizarte Ekimeneko Kooperatibak arautzen dituena (EHAA,
2000-05-3).
- Salbatore Mitxelena Kooperatibaren Estatutu Sozialak, eguneratuak daude eta
azken onarpena 2005eko
urtarrilaren 24ean jaso zuten, eta Kooperatibaren
funtsezko akordioak, organo sozialek, kooperatibako batzarrak eta batzordeak
hartuak.
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4. Lan-hitzarmen kolektiboak:
- Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastolen lan-hitzarmen kolektiboa.
- Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-ekimeneko ikastetxeen lan-hitzarmen
kolektiboa.
5. Eta Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatibaren errealitatea bera, bai eta
kooperatibak, aldatzen ari diren beharrei erantzuna emateko, bere ibilbidean zehar
biribildu duen antolamenduaren oinarrizko lerroak, lan-estiloa eta kudeaketaeredua ere.
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II. TITULUA– SALBATORE MITXELENA IRAKASKUNTZA
KOOPERATIBAREN IZAERA, XEDEA ETA OSAERA
ULUA.- ………… IRAKASKUNTZA KOOPERATIBAREN IZAERA,
DEA ETA OSAERA

1. Kapitulua.- KOOPERATIBAREN IZAERA
1. Artikulua.- Aplikazio-eremua
Barne Araudi hau (aurrerantzean, BA Salbatore Mitxelena KOOP.E.rekin lotutako
bazkide eta pertsona guztiei aplikatuko zaie, kooperatibarekin edozein harreman
dutela ere, baldin eta harreman hori bat badator indarreko lege-xedapenekin,
Jurisprudentziarekin, kooperatibaren Estatutu Sozialekin eta derrigorrez bete
beharreko gainerako araudiekin.

2. Artikulua.- Helbidea eta Izaera
SALBATORE MITXELENA ikastola 1965. urtean Zarauzko herri ekimenetik
sortutako ikastola da. Gaur egun, ikastolen Elkarteko partaide da, Zarauzko eta
inguruko herrietako haurrei euskara eta euskal kulturan oinarritutako eta, aldi
berean, beste kulturetara irekitako hezkuntza eskaintzeko asmoz sortua.
Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatiba Zarautzen (Gipuzkoa), Maria EtxeTxiki, 14. zenbakian dago kokatuta eta udalerri baitan egoitza aldatzea batzordeak
erabaki ahalko du, Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatuko den eskritura
publiko eginez.
Salbatore Mitxelena enpresa kooperatiboa 1973ko uztailaren 26an sortu zen,
Ministerio de Trabajo – Dirección General de Promoción Social – Sección de
Empresas Cooperativas sailean inkripzio egin zuelarik.
Ondoren, Salbatore Mitxelena, KOOP. E. izenarekin, Zarautzen IKASLEEN
GURASOEN IRAKASKUNTZA KOOPERATIBAren lehen inskripzioa 1988ko maiatzaren
6an egin zen , Kooperatibaren Batzar Nagusiak 1988ko apirilaren 21ean
kooperatibaren estatutuak onartu eta Euskadiko Kooperatiben Erregistroko VII.
Liburuko 906. orrian, eta Kooperatiba Elkarteen Inskripzio Liburuko 88.3.520
idazpenean inskripzioa eginez. Kooperatibak legeek ematen dioten nortasun
juridikoa duela F-20040283 zenbakiko Identifikazio Fiskaleko Kodea du.

3. Artikulua.- Xede Soziala
Kooperatiba honen helburua bazkideen seme-alaben eta senideen irakaskuntza eta
hezkuntza sustatzea eta horri arreta ematea da, euskaraz, udalerriko beharren
araberako mailetan eta modalitateetan; horretarako, erakunde eta elkarte
pribatuekin eta ez pribatuekin batera lan egingo du, aukeren berdintasun printzipioa
aplikatze aldera, kulturaren eta arte, teknika eta kirol alorreko formazioaren onuretan
parte hartuz. Kooperatibak ez du irabazi asmorik izango.

4. Artikulua.- Irismena
Gaur egun Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatiba Haur Hezkuntza, Lehen
Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (2-16 urte) ikasleei zuzenduta
dago eta indarrean dagoen legediaren arabera ematen ditu.
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Derrigorrezko Ondorengo Hezkuntza (Batxilergoak, Erdi eta Goi mailako Ziklo
Formatiboak) ere eskaintzen du Oteitza Lizeo Politeknikoan. Ikastetxe hau
Bittoriano Gandiaga Fundazioaren esku dago eta
Salbatore Mitxelena honen
sortzaile eta partaide da, inguruko beste ikastetxe eta instituzioekin batera.
Ikasketa horiek guztiak kooperatibako estatutuak kontuan izanda eta Ikastolako
Hezkuntza Proiektua, Proiektu Curricularraren barruan kudeatzen dira,
plan
estrategikoa eta urteko gestio planen bitartez.
Irakaskuntza kooperatibak jarduera osagarrien plan zabala sustatu eta garatzen du.
Plan horrek eskola-jarduerak hartzen ditu barne, bai eta eskolaz kanpoko kirol eta
kultura jarduerak ere, adibidez: zaintza zerbitzua, jangela, garraioa, eskolaz
kanpoko kirolak, hainbat udaleku... Hauek guztiak, Hezkuntza Proiektuaren
printzipioetan oinarrituta antolatzen eta kudeatzen dira. Izan ere, kooperatibaren
curriculum-garapenaren eta kudeaketa-planen zati dira, baita kudeaketa-zerbitzua
kanpoan kontratatzea erabakitzen denean ere.
Izaera eta xede soziala kontuan
programa eta ekimen garatzen ditu,
ikastolako jaiak... bazkideen arteko
familiek beren seme-alaben heltze-,
hobekien esku har dezaten.

harturik, Irakaskuntza Kooperatibak zenbait
gurasoen formazioa, auzolanean hainbat obra,
lankidetza eta adiskidantza lortze aldera, eta
sozializazio- eta hezkuntza prozesuetan ahalik

1987(e)ko irailaren 8(e)an, Irakaskuntza Kooperatiba LODEk ezarritako itunen
erregimenean sartu zen, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
Sailak emandako xedapenen arabera (EHAAn 1987/09/15(e)an argitaratuak).
Itunpeko ikastetxea den aldetik, ongintza- eta irakaskuntza-fundazioen parekotzat
hartzen da; izan ere, fundazio horiei onartutako abantaila guztiak –fiskalak eta ez
fiskalak– aplikatzen zaizkio ikastetxe-mota horri, hezkuntza-jarduera dela eta
egokitzen zaizkion abantaila guztiez gain (LODEren 50. artikulua).
Egun, itunen erregimena hezkuntza-maila hauetan aplikatzen da: Haur Hezkuntza,
Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (2-16 urte) Hezkuntzamaila horiek guztiak 2008ko maiatzaren 14ko Aginduaren arabera daude
eguneratuta. Agindu horren bidez, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012
ikasturteetarako hezkuntza-itunak sinatzeko eta berritzeko baldintzak arautzen
dira, eta 2008-2009 ikasturtea ituntzeko, ikastetxeei deialdia egin zaie (EHAA,
2008-06-04).

5. Artikulua.- Herri Onura eta Gizarte Ekimena
Salbatore Mitxelena ikastola kooperatibak, bere estatutuen I. Kapituluaren 2.
artikuluaren arabera ez du irabazi asmorik izango eta bere helburua herriari
ikasleen hezkuntza zerbitzua eskaintzea denez, 2005eko urtarrilaren 24an, ―Herri
Onurako Elkarte‖ eta/edo ―Gizarte Ekimeneko Elkarte‖ izendatu zuten, 64/1999
Dekretuaren (herri-onurako kooperatiba-sozietateei dagozkien prozeduren eta
betekizunen araudia onartzen duena) eta/edo 61/2000 Dekretuaren (Gizarte
Ekimeneko Kooperatibak arautzen dituena) arabera.
Bere jarduerak eta herri-onurak eta/edo bere gizarte-ekimenak duten gizarte
interesaren kontziente, kooperatiba-erakunde titularra bere izaera malgutasunez
egokitzen ahaleginduko da, ingurunearen hezkuntza-beharrei ahalik ondoen
erantzuteko eta Euskadiko hezkuntza-sistema hobetzen laguntzeko, harekin
askatasunez elkartzea erabaki duten erakundeekin batera.

6. Artikulua.- Hezkuntza-proiektua eta curriculuma
1.- Ematen diren irakaskuntzak Euskal Autonomia Erkidegoko indarreko legeetara
egokituko dira funtsean, bai eta hezkuntzaren arloko eskumeneko agintarien
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orientabideetara ere. Dena den, horrek ez du ikastetxeak bere hezkuntza proiektua
zehazteko eta garatzeko duen ekimen- eta autonomia-ahalmena murriztuko.
2.- Bere ibilbidearen zehar Salbatore Mitxelena Ikastolak, bere Hezkuntza
Proiektua eta Ikastetxeko Kurrikuluma garatuz joan da Zarauzko eta inguruko
herrietako haurrei euskara eta euskal kulturan oinarritutako hezkuntza eskaintzeko
asmoz, eta aldi berean, beste kulturetara irekitzeko asmoz. Hori guztia beti ere,
2.artikuluan aipaturiko kooperatibaren xede soziala kontuan izanda eta Ikastolen
Elkartearen laguntzaz, erakunde honen partaide delarik.
3.- Egungo Hezkuntza proiektuan era honetara zehazten da Misio atalean eta plan
estrategiko eta urteko gestio planetan gauzatzen da:
Salbatore Mitxelena Ikastola historiaz eta aukeraz euskalduna, akonfesionala,
herrikoia eta nortasun publikoa duen ikastetxea da, aukeren berdintasun printzipioa
aplikatzen du eta herriko beste ikastetxeekin elkarlana bultzatzen du.
Oinarrizko hezkuntza, bizitza osorako guztiontzako derrigorrezkoa den hezkuntza
etapa da; beraz, pertsonaren garapen osoa lortzeko asmoz, hauek dira bere
xedeak:
a) Ikasleak unean unerako eta helduarorako prestatzea, bai eta ongizatezko
bizitza izateko prestatzea ere, gizabanako gisa, gizarteko herritar aktibo
gisa, baita natura zaintzeaz eta garapen iraunkorraz arduratzen den
pertsona gisa ere.
b) Ikasleek euskal kulturaren eta kultura unibertsalaren oinarrizko elementuak
ikas ditzaten lortzea, geroko ikasketak egiteko eta lanean txertatzeko
beharrezko bermeekin prestatzea.
c) Gure hezkuntza giza baloreetan oinarritutakoa da. Ondorioz, ikasleei,
pertsona bezala bere osotasunean harturik, kalitatezko prestakuntzarik
onena eskaini nahi diegu, bere bizitza osorako oinarri eta baliabide sendoak
izan ditzaten.

7.Artikulua.- Elkarteen arteko harremanak eta aliantzak
Salbatore Mitxelena Kooperatibaren Estatutuetan zehazturiko helburu sozialean,
―erakunde eta elkarte pribatuekin eta ez pribatuekin batera lan egingo du‖ esaten
da, eta 2. artikuluan ere aipatzen da. Betebehar hau kontutan hartuta, bai eta
ikastolaren izaera kooperatiboa eta bere ibilbidea, Kooperatibak –erakunde
titularrak– zenbait erakunderekin kidetze berezia ezartzea erabakia du,
kooperatibaren xede soziala eta ikastolaren proiektua ahalik eta ongien betetze
aldera. Gaur egun bereziki aipatzekoak ondorengoak dira:
- Ikastolen elkartea
- Erkide Irakaskuntza
- Zarauzko udala bere zerbitzu guztiekin: udaltzaingoa, polikiroldegia, gazte
lekua, Suhiltzaileak...
- Oteitza Lizeo Politeknikoa (Gandiaga Fundazioa)
- Herriko hainbat elkarte: AEK, Haur kultur Taldea, Gurutxurtu, Pagoetako
Mendi Elkartea, Kirol Elkartea, Arkamurka Natur Elkartea, Sorgimuño Begirale
Elkartea ...
- Gipuzkoako Foru Aldundia eta bere zerbitzuak
- Eusko Jaurlaritza eta bere zerbitzuak: Berritzegunea, Osakidetza...
- Unibertsitateak
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2. Kapitulua.- IRAKASKUNTZA KOOPERATIBAREN XEDE SOZIALA
8. Artikulua.- Erakundearen balioak
Salbatore Mitxelena ikastolako balioak Hezkuntza proiektuan daude adierazita.
Hauek erakundearen izaera, xedea eta ibilbidetik datoz eta ondorengo zerrendan
daude zehaztuak:


Euskalduna



Kulturartekotasuna



Pertsona bere osotasunean kontuan hartzen duena



Berritzailea



Elkarlana



Etengabeko hobekuntza



Kritikoa



Ikastolen proiektuarekiko konpromisoa



Arduratsua



Parte hartzailea eta dialogikoa



Bateratze eta adostasunaren aldekoa



Giza eskubideekiko errespetua eta berdintasunaren aldekoa



Diskriminaziorik gabea



Integratzailea



Solidaritatea



Ingurumenarekiko eta naturarekiko konpromisoa

 Irabazi asmorik gabea

9. Artikulua.- Berezko identitatea eta izaera
Salbatore Mitxelena Ikastola Irakaskuntza Kooperatibak berezko identitatea,
hezkuntza-eredua, kudeaketa eredua eta kultura ditu. Hezkuntza-komunitateko
kide guztiek ezagutu eta onartzen dute haren edukia, bai eraketari eta xede
sozialari dagokienez, bai hizkuntzari dagokionez. Orobat, beren gain hartzen dituzte
Misioaren, Hezkuntza Proiektuaren eta Curriculumaren oinarri diren printzipioak,
eskola-bizitzako esparru guztietan: eskolako hezkuntza-jardueretan, eskolaz
kanpoko jardueretan eta zerbitzu osagarrietan.
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3. Kapitulua.- IKASTETXEAREN KONFIGURAZIOA
10. Artikulua.- Hezkuntza-komunitatea osatzen duten pertsonak.
Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatiba horretan esku-hartze aktiboa
duten pertsona guztiek osatzen dute. Hauek dira: erakunde titular kooperatiboa;
ikasleen gurasoak; ikasleak; irakasleak; irakasleak ez diren langileak; eta
laguntzaileak.
Hezkuntza-komunitate hau lan koordinatuan eta talde-lanean dago oinarrituta,
urteko plan eta memorietan zehaztutako Hezkuntza Proiektua egin, aplikatu,
ebaluatu eta hobetze aldera. Hobekuntza era integral eta koordinatuan kudeatzeko
eredu gaurkotuak bultzatu eta jarraitzen dira Ikastolan, horretarako gaur egun
EFQM kalitatezko ereduaren eskutik egiten da lan. Horrez gain, estamentu guztiek
hartzen dute parte ikastetxeko kudeaketan, Araudi honetan jasotako organo eta
instantzien bitartez.

11. Artikulua.- Irakaskuntza Kooperatiba Erakunde Titular gisa
Irakaskuntza Kooperatiba - erakunde titularra den aldetik, irakaskuntza
Kooperatibak eskaintzen eta garatzen dituen hezkuntza-zerbitzuaren printzipioak
adierazteaz eta haiei jarraipena emateaz arduratzen da. Gainera, kooperatibako
bizitzan parte hartzen duten guztien kohesioa zaindu behar du, bai zuzenean
(organo sozialen bidez), bai izendatutako ordezkarien bidez.
Titularraren funtzioak kooperatiban eta hura ordezkatuz egunero
izendatutako organoak behar bezala egongo dira eratuta eta BAn ezarrita.

egiteko

12. Artikulua.- Bazkideak
Irakaskuntza Kooperatibaren izaera eta antolamendu-eredua kontuan hartuta,
hauek osatuko dute
1.- Erabiltzaileen kooperatiba
Ikasleen gurasoek edo legez baimenduriko tutoreek osatuko dute. Aske eta
borondatez elkartzen dira kooperatiba - erakunde titularreko bazkide gisa, semealabentzako hezkuntza-proiektua gauzatzeko.
Parte-hartze aktiboa dute beren seme-alabak hezteko jardueran, kooperatibako
organoen bitartez, kooperatibako jarduera eta zerbitzuetan parte hartuz, eta
kooperatibako kudeaketa- eta partaidetza-organoetan parte hartuz edo haietako
kideak aukeratuz.
Salbatore Mitxelena irakaskuntza kooperatibaren estatutuen 5. artikuluan zehazten
dira bazkide izan daitezkeen pertsonak:
Bat.- Bazkide onuradun zuzenak:
Gurasoak edo familiako buruak, ordezkariak edo tutoreak, kooperatiba
honetan seme-alabak edo tutoretzapekoak izan dituztenean,
dituztenean edo izan ditzaketenean.
Bazkide izaera familia bakoitzeko ordezkari batek bakarrik izango du,
Kooperatibako irakaskuntzako zerbitzuak erabiltzen dituzten semealaben edo senideen kopurua edozein delarik ere.
Adin nagusiko ikasleak edo emantzipatuak.
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Bigarren kasu horretan, ikasle horien senideek bazkide izaera izan
ahalko dute, kooperatibizatutako jardueraren erabilerari dagokionez,
beste seme-alaba edo senide batzuen mesedetan.
Bazkide izateko honako baldintza hauek bete beharko dira:
Pertsona fisikoen kasuan, adinez nagusia izatea edo emantzipatuta
egotea, jarduteko gaitasuna mugatuta izan gabe, batez ere lan
bazkideek laneko kontratu bat formalizatzeko kasuan.
Entitateek berezko nortasun juridikoa izan beharko dute.
Lan bazkideek hiru hilabeteko iraupena izango duen probaldia gainditu
beharko dute. Ikasturte garaian probaldi hori osatu ezingo balitz,
Kontseilu Errektoreak luzatzeko eskubidea izango luke epe hori
hurrengo ikasturtean osatu arte, egoki iritziz gero.
Probaldi horretan, gainerako bazkideen eskubide eta betebehar berak
izango
dituzte,
Legearen
100.
artikuluan
aurrez
ikusitako
berezitasunekin, aplikagarriak direnean, Kooperatiba honen ezaugarri
zehatzak kontuan izanda.
Bi.- Lan bazkideak: Kooperatiban beren lana garatzeko eta egiteko gaitasuna
duten pertsonak eta Estatutu hauek izenpetzerakoan bere egiten dituzten eskubideak
eta betebeharrak ezagutzen dituztenak eta fideltasunez eta eragingarritasunez horiek
betetzeko konpromisoa hartzen dutenak, beren lan pertsonala eskainiz. (ikusi
estatutuak II. Kapituluko 5. artikuluko bigarren atala)
Hiru.- Bazkide laguntzaileak: Pertsona fisikoak edo juridikoak, beren lana
zuzenean eman ezin dutenak eta irakaskuntzako jardueraz balia ezin daitezkeenak,
helburu soziala lortzen lagun dezaketenak eta gainerako bazkideekin interes komuna
berma dezaketenak. Bereziki, eta artikulu honetako bigarren atalean xedatutakoari
kalterik eragin gabe, zentroko irakasle ez diren langileak eta irakasleak mota horretako
bazkide gisa Kooperatiban sartu ahalko dira, Estatutu hauek eta Legeak horientzat
aurrez ikusitako erregimenaren arabera. (ikusi estatutuak II. Kapituluko 5. artikuluko
hirugarren atala)
Lau.- Bazkide ez aktiboak eta ez erabiltzaileak: Bazkide laguntzaile izaera
lortzeko aukeraz gain, aurreko atalean aurrez ikusitako baldintzak betez gero:

a) Bazkide ez erabiltzaileak izango dira edozein arrazoi justifikatu dela-eta,
Kooperatiban hamar urte baino gehiagoko antzinatasuna duten onuradun
zuzenak, kooperatibizatutako jarduera erabiltzeari uzten diotenean.
b) Bazkide ez aktiboak izateko, gutxienez, hamar urteko antzinatasuna
beharko dute, Kooperatiban behin betiko lan egiteari uzten dioten lan
bazkideek, justifikatutako edozein arrazoirengatik.

Bi kasu horietan, Batzordeak baimendu beharko du hori, eta kooperatibako organo
sozialeko kide izateko eskubiderik ez dute izango. (ikusi estatutuak II. Kapituluko 5.
artikuluko laugarren atala)

13. Artikulua.- Ikasleak
Ikasleak beren garapen- eta heltze-prozesuko protagonista nagusiak dira.
Ikastetxeko bizitzan parte-hartze aktiboa dute, nork bere adinaren arabera, eta
erantzukizunak dituzte, bakoitzak bere gaitasunaren arabera.
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14. artikulua.- Irakasleak
Oinarrizko estamentu bat dira irakasleak, eta oso zeregin Erabakigarria dute
Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatibako bizitzan. Beren lanean, bai
indibidualki bai taldean, ikasleei laguntzen diete hezkuntza-prozesuan, eta familien
eta beste hezkuntza-eragile batzuen ekintza osatzen dute.
Indibidualki zein taldean, eta baliabide eta aholku egokien bidez, ikasleei laguntzen
diete haien ikasketa-, sozializazio- eta garapen-prozesuetan. Halaber, familien
hezkuntza-ekintza eta beste gizarte-eragile batzuen ekarpenak osatzen dituzte.
Aktiboki parte hartzen dute ikastolako kudeaketan, ezarritako organoen bitartez,
Artezkaritza batzordea barne, adostutako neurrian eta prozeduraren bitartez.

15. artikulua.- Irakasleak ez diren langileak
Irakasleak ez diren langileek, erakunde titularrarekin eta Zuzendaritzarekin
elkarlanean, erantzukizunak hartzen dituzte beren gain administrazioan eta
berariazko zerbitzuetan.
Gainera, Zuzendaritza Taldearekin eta hezkuntza-komunitateko gainerako partehartzaileekin lan eginez, ikasleei eta hezkuntza-komunitatea osatzen duten beste
pertsonei ahalik arretarik eta zerbitzurik onena emate aldera.
Aktiboki parte hartzen dute ikastetxeko kudeaketan, organo sozialen bitartez.
Haietako kideak dira edo haietako ordezkariak aukeratzen dituzte, ikastetxeko
Araudiaren arabera.

16. Artikulua.- Eskola Kontseilua
Aurreko artikuluetan aipatutako hezkuntza-komunitateko estamentuen partaidetza
eta erantzunkidetasun-organoa da Eskola Kontseilua. Ikastetxeko bizitzan
dagozkion edukiak kudeatzea da haren ardura.

17. Artikulua.- Langileen ordezkaritza
Kooperatibako langileek beren ordezkari sindikalak aukeratzeko eta izendatzeko
eskubide osoa izango dute, lan-arloan indarrean dauden legeen arabera.
Kooperatibako langileak langile batzarrean bilduko dira, batzar honetan langileri
osoari dagozkion gaiak tratatzen dira. (IV. Tituluan dago ―Langile Batzarra‖
zehaztua)
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III

TITULUA-

IRAKASKUNTZA

KOOPERATIBAKO

GOBERNU ETA KUDEAKETA ORGANOAK
1. Kapitulua.- IKASTETXEAREN ERAKUNDE TITULARRA
18. Artikulua.- Ikastetxearen berezko izaera eta identitatea
Salbatore Mitxelena Kooperatiba Elkarteak, erakunde titularra den aldetik,
Ikastetxearen berezko izaera zehazten du, bai eta identitatea, izaera, irakaskuntzametodoak, oinarrizko orientazio pedagogikoak, eta antolaketa- eta kudeaketaeredua ere.

19. Artikulua.- Kooperatiba Elkartearen erantzukizuna
Kooperatibak Ikastetxearen ardura du Elkartearen, hirugarrenen eta Hezkuntza
Administrazioaren aurrean, eta hezkuntza-komunitateko kide guztien aurrean.

20. artikulua.- Organo Sozialak
Erakunde titularrak, Salbatore Mitxelena Kooperatiba Elkarteak, bere Estatutu
Sozialen arabera, jarraian adieraziko diren organo sozialak ditu, Ikastetxean
dagozkion eskumenak eta erantzukizunak gauzatzeko, indarrean dagoen araudiari
jarraituz: Kooperatibaren Batzar Nagusia eta Batzordea.

21. Artikulua.- Batzar Orokorra
Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatibaren Batzar Orokorra, bazkide
guztiek osatutakoa, bazkideen nahiaren adierazpen-organo gorena da. Batzar
Orokorra da bazkideek eztabaidatzeko eta beren eskuduntzako gaien inguruko
akordioak hartzeko bilera eskumena du indarreko legediak esleitzen dizkion gaietan
akordioak hartzeko. Bazkide guztiak, bertaratu ez direnak eta disidenteak barne,
Batzar Orokorraren akordioen menpe geratuko dira. Ikastolako irakasle eta langileek
batzar orokorrean parte hartzeko aukera dute, soilik entzule gisa edo ardura duten
proiektuak aurkeztea. Langileek ez dute boto eskubiderik izango.

22. Artikulua.- Kooperatibaren Batzar Orokorraren ahalmenak eta
erantzukizunak
Salbatore Mitxelena Irakaskuntza kooperatibaren estatutuetan eta Ikastolako
ibilbidean zehar egin diren barne araudietan ondorengo ahalmenak daude jasoak.
Ahalmen edo funtzio hauek legeak esaten duenarekin uztartu dira:
1. Batzordeak proposatuta, Ikastetxearen berezko identitateari eta izaerari buruz
eztabaidatzea, eta egokia izanez gero, haiek onartzea. Ikastolaren Hezkuntza
Proiektua, hau da, bere nortasuna, helburu orokorrak, plan estrategikoetan
zehaztuak, eta gobernu ereduko azpiegituraren organoak onartzea, eta halaber
behar diren arau orokorrak, bereziki Ikastolaren barne araudia.
2. Administratzaileak, Zaintza Batzordeko kideak eta likidatzaileak boto sekretu
bidez izendatzea eta atzera botatzea; eta horien aurkako erantzukizun ekitaldia
bideratzea.
3. Kontu auditoreak bidezko kausagatik izendatzea eta baliogabetzea.
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4. Azterketak egitea ondorengo gaien inguruan: kudeaketa soziala, urteko kontuen
onarpena eta soberakinen banaketa edo galeren egozpena. Gainera, Batzordeak
proposatuta, beharrezkoak diren inbertsio-planei buruz eztabaidatzea eta,
egokia izanez gero, haiek onartzea. Betiere, inbertsio-plan horiek helburu hau
izango dute: Ikastolako Hezkuntza Proiektua ahalik ondoen garatzeko eta plan
estrategikoetan zehaztutako helburuak lortzeko beharrezko azpiegituraz eta
ekipamendu didaktikoez hornitzea
5. Derrigorrezko ekarpen berriak eta Kooperatibako izaera duten sarrera edo aldian
aldiko kuotak ezartzea.
6. Obligazioak, partaidetzako tituluak edo partaidetza bereziak igortzea.
7. Estatutu Sozialak eta Kooperatibaren Barne Araudia aldatzea eta gaitzestea.
8. Bigarren mailako kooperatibak,
erakundeak eratzea.

kooperatibako

korporazioak

eta

antzeko

9. Kooperatibak bat egitea, zatitzea, transformatzea eta sakabanatzea adostea.
10. Kooperatibaren ekonomia, antolaketa edo funtzio mailako egituran aldaketa
nabarmenak onartzea.
11. Estatutu hauetan edo legezko xedapenetan modu berezian idatziz jasotakoak.
12. Irakaskuntza mailak, irakastereduak eta, ondorioz, Ikastolaren dimentsioa eta
bolumena erabakitzea.
13. Dimentsio eta bolumen horretarako egokiak diren eraikuntza eta instalazioak
erabakitzea.
14. Hezkuntza Proiektuaren ildotik, ekinbide nagusiak (proiektu orokor edo bereziak)
onartzea.
15. Ikasturtearen Memoria eta jarduera ekonomikoaren txostena onartzea.
16. Gestio-Batzordeko kide izango diren partaideak hautatzea.
17. Dugun prozedura (Art. 2-3) betez, Gestio-Batzordeak aurkeztutako edozein gairi
buruz erabakiak hartzea.
18. Aurreko puntuetaz aparte, Kooperatibaren Estatutuak eta gainontzeko Legeek
esaten dituzten prezeptuak betetzea.
Batzar Orokorrak kooperatibarentzat interesdunak diren gaien inguruan eztabaidatu
ahalko du; gainera, Legearen arabera, beste organo sozial baten eskuduntzakoak
soilik ez diren gaien inguruko derrigorrezko akordioak soilik hartu ahalko ditu.

23. Artikulua.- Batzordea
Ikastolaren funtzionamendu orokorraren erantzule ofiziala da Batzordea. Batzar
orokorraren pean aurkitzen da eta funtzionamendu orokorrerako organo ordezkatzaile
eta funtzionala da.
Organo honen bultzatzaileak Lehendakaria eta Zuzendaria izango dira.

24. Artikulua.- Batzordearen osaketa
Alde batetik izaera kooperatiboa eta elkar lanaren kulturaren balioetan oinarrituta, eta
bestetik Estatuak, 2001-2002 ikasturtean onartutako eraketa eredua eta gure
ibilbidean oinarrituta Artezkaritza kontseilua guraso eta langileen artean paritarioki
osatuta dago ondorengo erara:
- 8 guraso eta 8 eta langileek (7 irakasle eta ez-dozente 1)
- Ikastolako zuzendaria eta beharraren arabera administrari orokorra.
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Batzordekideen hautaketa adostutako era honetara egiten da:

• Gurasoak: Lehen hautaketa gelaka, guraso guztien arteko bozketaz egingo da.
Boto gehienak lortu dituztenen artean, Batzordeak zerrenda osatuko du. Zerrenda
honetan boluntarioak ere sartuko dira. Aipaturiko zerrenda hau Batzordeak Batzarrari
aurkeztuko dio, honek azken hautapena egin dezan.

• Irakasleak: Klaustroak hautatuko ditu, txandaka, ohizko prozedura jarraituz.
• Ez-dozenteak: beraien artean hautatuko dute ordezkaria.
Batzordekideak dagokion epea bukatu baino lehenago utz dezake kargua:
a) Norberak bere gogoz uzten duenean, uztearen arrazoiak adieraziz.
b) Kargua betetzeko eragozpena sortzen denean (profesionala, gaixotasuna, )
c) Kargua uztarazi dezake Gestio-Batzordeak, batzordekidearen hutsegite larriaren
ondorioz.
Batzordekideren batek baja emango balu, bere ordezkoa izendatzeko erabiliko den
prozedura hau izango da: Lehen erabilitako zerrendatik urrunez urrun tokatzen
zaionari eskaintzea.
Gestio-Batzordeko irakasleak 2 urtetarako aukeratzen dira, gurasoak berriz, 4
urtetarako. Batzordea berritzerakoan batzordekide erdiak txandaka aldatuz joango
dira.

25. Artikulua.- Batzordeko karguen izendatzea eta azpibatzordeen eraketa.
Ikastolako lehendakaria, Zuzendariarekin batera batzordeko gidari izango dena,
guraso kooperatibista izaten da, batzordeak proposatzen du eta batzarrak onetsi egin
behar du. Artezkaritza kontseiluak lehendakari ordea eta idazkaria izendatzen ditu.
Batzordeak zeregin
ondorengoak dira:

ezberdinetako

azpibatzordeak

izendatzen

ditu.

Ohikoenak

a) Pedagogikoa.
b) Ekonomia eta azpiegitura.
c) Zerbitzuak: jangela eta garraioa.
d) Kirola.
e) Kontrataziorako azpibatzordea.
f) Sustapen
Batzordeak beharraren arabera lan talde bereziak ere izendatu ahal izango ditu, haien
eginbeharren irismena eta funtzioak zehaztuz.

26. Artikulua.- Batzordearen funtzionamendurako araudia
1.

Bileretako deiak, Lehendakariak — edo bere izenean, Zuzendariak— egingo ditu,
eguneko lan zerrenda aurrez jakinaraziko delarik.

2.

Erabakiak kontsentsuz hartzen saiatuko da, eta horrela ezean gehiengo
sinplearen irizpidea erabiliko da. Gaiaren garrantzia kontuan harturik,
estatutuek diotena errespetatu beharko da.

3.

Administrariak eta Zuzendariak ez dute botorik izango.

4.

Bilera guztien aktak Idazkariak jasoko ditu, eta Batzordeak onartu ondoren,
Lehendakariak eta Idazkariak sinatuko dituzte.
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5.

Bozketak, ohiz, eskua jasoz egingo dira, dena den, inork sekretuan egin nahiko
balu, hala egingo litzateke.

6.

Bilerak, gutxienez hilabetez behin izango dira.

7.

Bilerak soilik euskaraz izango dira.

9.

Erabakiak hartu ahal izateko, Batzorde osoaren erdia gehi baten gutxienezko
presentzia beharko da, Lehendakaria barne.

27. Artikulua.- Batzordearen funtzioak eta erantzukizunak.
Salbatore Mitxelena Ikastolako batzordearen ahalmen erabakitzaileak kooperatibaren
estatutu sozialetan daude jasota, bai eta Ikastolaren eraketa eredurako 2001-2002
ikasturtean onartutako eta barne araudian txertatutako ahalmen zehatz eta
erantzukizun zerrendan. Zerrenda hori osatu egin da orain Ikastolaren gobernu eta
kudeaketa hobetzeko legediaren arabera egokitu dakizkion ahalmen eta erantzukizun
guztiak izan ditzake Batzordeak. Hona hemen zerrenda:
Batzordeari dagozkio ondorengo ahalmen zehatzak eta inola ere ez dute izaera
zehatza izango, adierazteko ondorengoak soilik baitira:
1.Klaustroaren izendapena kontutan harturik Zuzendaria pedagogikoa, etapako
Koordinatzaile Pedagogikoak eta zuzendaritza taldea definitu eta onetsiko ditu.
2.Orokorrean, Ikastolako kolektibo desberdinen arteko elkarlana eta adostasuna
zaintzea, Hezkuntza Proiektuaren garapena eta estrategia helburuak denon
ahaleginekin hoberen lortzeko.
3.Klaustroak aurkezten dituen planak onartzea, bidezkoa bada, eta bere
segimendua egitea, aurretik adierazitako adierazle eta helburuen
erreferentziaz.
4.Pertsonal kontrataziorako onartutako prozedura administratibotik hautapenak
erabakitzea, garaian garaiko arauzko beste organo edo parte hartzaileen
eskubideak baztertu gabe.
5.Ikastolaren partizipazioa ekintza kulturaletan eta orokorretan potentziatzea,
horretarako irizpideak finkatuz.
6.Ikastolako estrategia plana definitu eta komunikazio plana garatu. Ikasturteko
Ikastetxeko Plana, estrategiari loturiko helburu eta adierazleekin eta urtean
zehar jarraipena egin. Adierazitako helburuen arabera Urteko plana ebaluatu
eta hobekuntza lerro nagusiak definitu. Urteko planaren memoria onartzea.
7.Ikastolaren azpiegiturari dagokionez (Instalazioa, ekipamendua, zerbitzuak,...)
segimendu eta beharrak bideratzea, dagokionean Batzar Orokorraren
ahalmena eta erabakiak kontuan izanda.
8.Arlo administratiboari dagokion martxa orokorra ikuskatzea eta hala baderitzo,
zuzentzea.
9.Denon artean egindako Ikastolaren Hezkuntza Proiektua burutzea eta dagokion
jarraipena egitea, Batzar Orokorrak onar dezan.
10. . Instituzio desberdinekiko Ikastolaren harremanak zaintzea eta dagokionean
(Herriko Eskola Kontseiluan, Federazioan,...) Ikastolaren ordezkariak
hautatzea.
11. Batzar Orokor Ohizkoa eta Bereziak konbokatzea, eta halaber batzordekide
berriak proposatzea.
12. Batzar Orokorrak delega diezazkiokeen gainerako funtzioak.

13.Batzordeak Lehendakariaren eta Idazkariaren funtzioak izendatuko ditu
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2.

Kapitulua.- IRAKASKUNTZA KOOPERATIBAKO
BAKARREKO GOBERNU ORGANOAK

PERTSONA

28. Artikulua.- Pertsona bakarreko Gobernu Organoak
Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatibako pertsona bakarreko organoak,
titularrak zehaztuak, honako hauek dira:
-

Zuzendaria

-

Etapetako Koordinatzaile Pedagogikoak

-

Administrari orokorra

-

Idazkari Orokorra

-

Orientatzaileak

29. Artikulua.- Zuzendaria
Zuzendaria Ikastolaren dinamizatzaile orokorra izango da eta Batzordearen aurrean
ikastolaren
funtzionamendu
globalaren
erantzulea.
Halaber
ere,
kanpo
harremanetan ikastolako ordezkaritza eramango du.
Guraso, ikasle eta Ikastola artean bitartekari papera betetzen duen heinean,
hauekin guztiekin zuzentasunezko harremanak izan behar ditu, errespetuan eta
enpatian oinarrituak.
Barne harremanei dagokionez ere, zuzentasunezkoak izan behar dute, justizian eta
inpartzialtasunean oinarrituz.
Ikastolaren garapen orokorraren erantzulea izanik, bereziki dinamizatuko ditu
Zuzendaritza taldea eta Klaustroa eta lehendakariarekin kidetzan Batzordea eta
Eskola Kontseilua.
Batzordeak onartzen du kargu hori, klaustroaren proposamena kontuan harturik.

30. Artikulua.- Zuzendariaren betebeharrak eta erantzukizunak
KOMUNIKAZIO ETA HARREMAN FUNTZIOAK (KANPOKO ETA BARNEKO):
1. Ikastolaren ordezkaritza delegatua eraman eta ohizko
harreman publikoak sustatu Euskal Herriko ikastolen
kooperatibarekin,
ikastetxe
desberdinekin,
Hezkuntza
Departamentuarekin, Udalarekin, Hezkuntza Kooperatiben
Erakundearekin…
2. Harreman erregularrak izango ditu Ikastolako komunitate
osoarekin.
3. Jarduera guztien kontu emango dio Batzordeari, eta halaber
beste kolektibo guztiei informazioa bidali.
4. Zuzendaritza taldeko, Batzordeko, eta bere kasuan klaustro eta
Eskola Kontseiluko gaiak prestatu eta deialdiak egin.
5. Oteitza
Lizeo
Politeknikoaren
erabakigarrietan parte hartu.

eta

bertako

organo

6. Ikastolako estatutuen eguneratze eta aplikazio prozesuen
arduraduna izan.
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7. Herriko
eskola
kontseiluan
orientatzailearekin batera.

ikastola

ordezkatu

8. Komunikazio Planaren arduraduna izan, Batzordearekin batera
aurrera eramanez
FUNTZIO ADMINISTRATIBOA:
9. Ziurtagiriak eta dokumentu ofizialak bisatu.
10. Aurreikusitako Ikastolako obra eta instalazioen berrikuntzen
jarraipena egin, administrari orokorrarekin batera.
11. Aurrekontuen elaborazioan parte hartu (inbertsio, gastu,
sarrera, ikasleen kuota, e.a.) Ikastolaren funtzionamendu
administratiboaren jakinaren gainean egonez.
12. Lan Hitzarmenaren jakitun izan, eta beharren arabera, Langile
Komitearekin elkarrizketatu, administrari orokorrarekin batera
horrela beharrezkoa ikusten denean.
13. Matrikulazio kanpainaren garapenaren
sustapen taldearekin batera.

ardura

izango

du

FUNTZIO PEDAGOGIKOA:
14. Ikastolako Hezkuntza Proiektuaren egitura eguneratua eta
komunitatean txertatua izatearen arduradun nagusia da.
15. Ikastolako plan estrategikoa Talde Pedagogikoarekin eta
Zuzendaritza taldearekin batera diseinatu, koordinatu eta
kontrolatu.
16. Urteko Gestio Plana (UGP) eta memoria prestatu, Talde
Pedagogikoan eta zuzendaritzan aurkeztu eta klaustroan
azaldu. Batzordera eraman onespena izan dezan.
17. Ikastolako dinamika orokorrari dagokionez irizpideak proposatu
eta onartutakoaren jarraipena egin (proiektuak, erreformak,
kanpainak, plangintzak,…)
18. Onartutako Ikastolako egutegiaren jarraipena egin.
19. Ikasturte berriaren antolakuntzaren arduraduna izan.
20. Salbatore Mitxelena Ikastola eta Oteitza Lizeoaren arteko
loturak eta interesak sustatu.
21. Langileek izan ditzaketen gatazken aurrean aholkularitza,
bitartekaritza eta erabakiak hartzeko ardura ahalik eta
irtenbide eraginkorrena bilatuz.
22. Diziplina arazoen aurrean arduraduna izango da.
23. Osasun protokoloa aurrera eramateko taldeko kide izango da.

31. Artikulua.- Iraupena
Kooperatibarekin izenpetutako harreman-esparruan erabakitako denbora iraungo
du Zuzendaritzaren agintaldiak. Une honetan gutxienez 4 urte eta gehienez 8, beti
ere epe hauek indarrean dauden legeekin uztartuz.
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32. Artikulua.- Absentzia
Zuzendariak aldi baterako ez badu bere funtzioak egiterik, erakunde titularrak bere
gain hartuko ditu haren funtzioak, bai zuzenean, bai Kooperatibako Zuzendaritza
Taldeko kide baten bitartez, zuzendaria behin betiko itzuli arte.

33. Artikulua.- DBH-ko Koordinatzaile pedagogikoaren betebeharrak eta
erantzukizunak
Ikastolako arlo pedagogikoaren antolaketa eta kudeaketaren arduraduna da. Bere
etapako arduraduna da eta zuzentasunezko harremanak bultzatu behar ditu,
justizian eta inpartzialtasunean oinarrituta.
Talde Pedagogikoko eta Zuzendaritza Taldeko partaidea izango da eta bere etapa
bileren eta Azpi-batzorde Pedagogikoaren dinamizatzailea eta kudeatzailea.
Harreman erregularrak mantenduko ditu zuzendari, orientatzailea, mintegi,
departamentu, irakasle eta bere kasuan komunitateko kide guztiekin, eta bereziki
beste etapetako koordinatzaile pedagogikoekin
DBH-ko koordinatzaile pedagogikoak ondoren sailkatuta dauden funtzioak beteko
ditu:
ETAPA:
1.

Etapako pedagogiaz arduratuko da ikastolako ardatz pedagogikoaren
baitan.

2. Ikastolako eguneroko martxa pedagogikoan behar diren pertsonen profilak
identifikatu, izan daitezkeen eskaerak aztertu eta Talde Pedagogikoan eta
Zuzendaritza Taldean aurkeztu.
3. Bere etapako irakasleen adskripzioa zehaztu eta etapako gelen planifikazioa
gauzatu ikasturte berriari begira.
4. Bere etapako ordutegi akademikoak koordinatu eta finkatu.
5. Bere etapako irakasle berriei eta ordezkoei harrera egin eta behar duten
dokumentazioa eskura jarri.
6. Etapa eta klaustroko gaiak dagokion mailan prestatu.
7. Bere etapako kanpo ebaluazioetaz arduratuko da
8. Orientatzaile eta tutoreekin batera, tutoretza plana planifikatu, koordinatu
eta jarraipena egin.
9. Ikasle berrien harrera egin, Orientatzaile eta mailako tutoreekin batera
dagokion taldearen izendapena eta jarraipena egin.
10. Orientatzaileak etorkinen harreran, ebaluazio egin ondoren, dagokion taldea
izendatu, eta programazioa eta laguntza adostu orientatzailearekin batera.
11. Diziplina arazoak kudeatu horrela badagokio.
12. Langileek izan ditzaketen gatazken aurrean aholkularitza, bitartekaritza eta
dagozkion erabakiak hartzeko ardura izango du, ahalik eta irtenbide
eraginkorrena bilatuz.
13. Ebaluazio plangintza (kopuruak, datak, irizpide orokorrak,
kontseiluak, berreskurapen prozesua,...) irakasleekin eta
departamentuarekin batera antolatu eta koordinatu.

ebaluazio
orientazio
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14. Ebaluatze kontseiluen eta etapako emaitzen berri izan eta Orientazio
Departamentuarekin batera zailtasunak dituzten ikasleen eta ikasle berrien
egokitzapen prozesuaren jarraipena egin.
15. Ziklo eta etapako azpiegitura eta materialen beharren informazioa bildu,
aztertu eta bideratu.
TALDE PEDAGOGIKOA:
16. HH-LH koordinatzaile pedagogikoarekin koordinazioa eta komunikazio
sendoa izan beharko du, bi etapen arteko lotura eta koordinazioa bermatuz.
17. Pedagogiari buruzko informazioa bildu, aztertu eta Talde Pedagogikoan
zabaldu, halaber ere proposamenak bideratu.
18. Berrikuntza Pedagogikoetan eguneratuta egon eta ikastolara zabaldu.
19. Hezitzaileen formazio planaren lehen diseinua egin, etor daitezkeen
eskaerak eta eskaintzak aztertu eta Talde Pedagogikoan aurkeztu.
IKASTOLA OSOA:
20. Ikastola osoko arlo pedagogikoaren ikuspegi orokorra izango du koordinazio
eta kohesio egokia bermatzeko.
21. Ikastolako Hezkuntza Proiektuaren jarraipena eta kohesioa egin.
22. Ikastolako Proiektu curricularraren koordinazio eta jarraipena egin eta
hobekuntzak proposatu eta bideratu.
23. Azpibatzorde pedagogikoa
koordinatzailearekin batera.

dinamizatzeaz

arduratuko

da

HH-LH

ko

24. Geletako guraso ordezkarien taldeko dinamizatzailea izango da eta bere
etapari dagozkion ekarpen, galdera...bideratuko ditu.
25. Matrikulazio kanpainaren garapenean parte hartu.
26. Ikasleen egutegiaren proposamenak egin eta Talde Pedagogikoan aurkeztu
27. Ikastolen Elkarteak antolatzen dituen jarduera pedagogikoetan (Pedagogi
Arduradunen Mintegia...) parte hartu, eta bertako informazioa Talde
Pedagogikoan zabaldu.
28. Hezkuntza prozesuan zehar ematen diren aldaketak ( legeek ezartzen
dituztenak, pedagogikoak...) aztertu eta Talde Pedagogikoan aurkeztu
ondoren bideratu.
29. Pedagogi arloan erakunde desberdinetatik datozen deialdiak eta proiektuan
subentzioak aztertu eta Talde Pedagogikoan aurkeztu eta bideratu
30. Edozein arazorengatik zuzendaria ez dagoenean, zuzendari-ordezko papera
hartuko du HH-LHko koordinatzailearekin batera.
31. Osasun protokoloa aurrera eramateko taldeko kide izango da.

34. Artikulua.- LH / HH-ko Koordinatzaile pedagogikoaren betebeharrak eta
erantzukizunak
Ikastolako pedagogi arloaren antolaketa eta kudeaketaren arduraduna. Bere
etapako arduraduna da eta zuzentasunezko harremanak bultzatu behar ditu,
justizian eta inpartzialtasunean oinarrituta.
Talde Pedagogikoko eta Zuzendaritza Taldeko partaidea izango da eta Talde
Pedagogokoaren
eta
Azpi-batzorde
Pedagogikoaren
dinamizatzailea
eta
kudeatzailea.
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Harreman erregularrak mantenduko ditu zuzendari, orientatzailea, mintegi,
departamentu, irakasle eta bere kasuan komunitateko kide guztiekin, eta bereziki
beste etapetako koordinatzaile pedagogikoekin.
HH-LH-ko koordinatzaile pedagogikoak ondoren sailkatuta dauden funtzioak bete
beharko ditu:
ETAPA:
1. Etapako pedagogiaz arduratuko da ikastolako ardatz pedagogikoaren baitan.
2. Ikastolako eguneroko martxa pedagogikoan behar diren pertsonen profilak
identifikatu, izan daitezkeen eskaerak aztertu eta Talde Pedagogikoan eta
Zuzendaritza Taldean aurkeztu.
3. Bere etapako irakasleen adskripzioa zehaztu eta etapako gelen planifikazioa
gauzatu ikasturte berriari begira.
4. Bere etapako irakasle berriei eta ordezkoei harrera egin eta behar duten
dokumentazioa eskura jarri.
5. Bere etapako ordutegi akademikoak koordinatu eta finkatu.
6. Etapa eta klaustroko gaiak dagokion mailan prestatu.
7. Bere etapetako kanpo ebaluazioetaz arduratuko da
8. Orientatzaile eta tutoreekin batera, tutoretza plana planifikatu, koordinatu
eta jarraipena egin.
9. Ikasle berrien harrera egin, Orientatzaile eta mailako tutoreekin batera
dagokion taldearen izendapena eta jarraipena egin.
10. Orientatzaileak etorkinen harreran, ebaluazio egin ondoren, dagokion taldea
izendatu, eta programazioa eta laguntza adostu orientatzailearekin batera.
11. Orientatzailearekin batera praktikak egitera datozen ikasleen tutoreak
izendatu eta ordutegia antolatu.
12. Praktiketara datozen ikasleei harrera egin, geletara bideratu eta beharrezko
informazioa eskaini.
13. Diziplina arazoak kudeatu horrela badagokio.
14. Langileek izan ditzaketen gatazken aurrean aholkularitza, bitartekaritza eta
dagozkion erabakiak hartzeko ardura izango du, ahalik eta irtenbide
eraginkorrena bilatuz.
15. Ebaluazio plangintza (kopuruak, datak, irizpide orokorrak, berreskurapen
prozesua,...) irakasleekin eta hala badagokio orientazio departamentuarekin
batera antolatu eta koordinatu.
16. Etapetako emaitzen berri izan eta orientazio departamentuarekin batera
zailtasunak dituzten ikasleen eta ikasle berrien egokitzapen prozesuaren
jarraipena egin.
17. Ziklo eta etapetako azpiegitura eta materialen beharren informazioa bildu,
aztertu eta bideratu.
TALDE PEDAGOGIKOA:
18. DBHko koordinatzaile pedagogikoarekin koordinazioa eta komunikazio
sendoa izan beharko du, bi etapen arteko lotura eta koordinazioa bermatuz.
19. Pedagogiari buruzko informazioa bildu, aztertu eta Talde Pedagogikoan
zabaldu, halaber ere proposamenak bideratu.
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20. Berrikuntza Pedagogikoetan eguneratuta egon eta ikastolara zabaldu.
21. Hezitzaileen formazio planaren lehen diseinua egin, etor daitezkeen
eskaerak eta eskaintzak aztertu eta Talde Pedagogikoan aurkeztu.
IKASTOLA OSOA:
22. Ikastola osoko pedagogi arloaren ikuspegi orokorra izango du koordinazio
eta kohesio egokia bermatzeko.
23. Ikastolako Hezkuntza Proiektuaren jarraipena eta kohesioa egin.
24. Ikastolako Proiektu curricularraren koordinazio eta jarraipena egin eta
hobekuntzak proposatu eta bideratu.
25. Azpibatzorde
pedagogikoa
koordinatzailearekin batera.

dinamizatzeaz

26. Geletako guraso ordezkarien
galdera...bideratuko ditu..

taldearen

arduratuko

prozesutik

da

DBH-ko

datozen

ekarpen,

27. Matrikulazio kanpainaren garapenean parte hartu.
28. Ikasleen egutegiaren proposamenak egin eta Talde Pedagogikoan aurkeztu.
29. Ikastolen Elkarteak antolatzen duen pedagogi jardueretan (Pedagogi
Arduradunen Mintegia...) parte hartu, eta bertako informazioa Talde
Pedagogikoan zabaldu.
30. Hezkuntza prozesuan zehar ematen diren aldaketak ( legeek ezartzen
dituztenak, pedagogikoak...) aztertu eta Talde Pedagogikoan aurkeztu
ondoren bideratu.
31. Pedagogi arloan erakunde desberdinetatik datozen deialdiak eta proiektuan
subentzioak aztertu eta Talde Pedagogikoan aurkeztu eta bideratu
32. Edozein arazorengatik zuzendaria ez dagoenean, zuzendari-ordezko papera
hartuko du DBHko koordinatzailearekin batera .

33.Osasun protokoloa aurrera eramateko taldeko kide izango da.

35. Artikulua.- Izendapena eta jarduera-esparrua.
DBH eta HH-LH-ko etapetako Koordinatzaile pedagogikoak, bakoitza bere etapak
aukeratzen du, ondoren Zuzendaritzak proposatuta, Batzordeak onetsiz.

36. Artikulua.- Iraupena
DBH eta HH-LH etapetako koordinatzaile pedagogikoen funtzioetan jasota eta
Batzordeak onartuta dituen arabera, une honetan gutxienez 4 urte eta gehienez 8,
hau da 4 urtetako buelta bat edo bi egin ahal izango ditu kargu honetan pertsona
berdinak.

37. Artikulua.- Administrari Orokorra
Azpiegitura
eta
arlo
juridiko-laboral
eta
ekonomiko-finantzarioaren
funtzionamenduaren kudeatzaile eta arduraduna da. Arlo hauen berri Batzordean edo
dagokion azpibatzordean eman.
Batzorde eta Zuzendaritza Taldeko partaidea izango da.
Administrari Orokorrak ondoren sailkatuta dauden funtzioak bete beharko ditu:
1.
Azpiegitura eta arlo juridiko-laboral eta ekonomiko- finantzarioaren
gaiez arduratu eta baita eginbehar administratiboaz ere.
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Azpiegitura kudeaketaren funtzioak:

2.
Instalazio eta eraikinekin (garbitasuna, mantenua, eraberrritzea) lotzen
diren prozesu administratibo eta batez ere prozesu ekonomikoen ardura izatea.
3.
Zerbitzuetako azpibatzordearen (garraioa, jangela, zaintza) kanpo
harremanen ardura eramatea (osakidetza, aseguruak, hornitzaileen negoziaketak,
arrisku eta segurtasuna etab).
4.

Arautegi juridikoa betetzearen ardura izan.

5.
Bere arloko prozesu eta plangintzak Zuzendaritza Taldean, Batzordean,
Zaintza Batzordean eta Batzarrean aurkeztea.
6.
Azpibatzorde ekonomikoaren ardura
izatea.(Balantzeak aurkeztuz lau hilabetero)
7.
Hornitzaileekin harremanez
kontrastea, balorazioa).
8.

eraman

arduratzea

eta

dinamizatzailea

(aukeraketa,

jarraipena,

Administrarien mintegian parte hartzea.

9.
Artezkaritza kontseiluaren aldaketen erregistroak
ikasturteko kontuak kooperatiben erregistrotik pasatzea.

eguneratu

eta

Funtzio juridiko-laboralak:
10. Langileriari begira, lan arloan hitzarmendutako arauak errespetatzeaz
arduratzea eta gainbegiratzea
11. Lan osasun eta arriskuen prebentzioaren arduradun eta dinamizatzailea
izatea.
12. Ikastolako Langile Komitearekin harremanak mantendu eta ikastolako
ordezkaritza eramatea. (Ez-ohiko jardunetan)
13.

Kontratazio azpibatzordean parte hartu (Ez-ohiko jardunetan)

Funtzio ekonomiko-finantziarioa:
14. Ikastolaren
edukitzea.
15.

ondarea,

inbentarioa

eta

dokumentazioa

eguneratua

Jasotzen ditugun auditoria eta informe teknikoak aztertu eta baloratu.

16. Urteko kontuak, burutu. Altxortegi, aurrekontuak, inbertsio
bideragarritasun planak diseinatu, aurkeztu, jarraipena egin eta baloratzea.
17.

Dirulaguntzen jarraipena egin

18.

Kontabilitatea burutu eta egunean mantentzea.

eta

19. Mailegu eta kredituen kudeaketaz arduratzea (beharrak ikertu, eskaintzak
behatu,...)
20.

Diru-laguntzen kudeaketaren ardura eramatea.

21. Kobrantza zalantzagarridun bezeroen jarraipenaren ardura eraman.eta
familiekin harremana izan.
22.

Fakturen konprobaketa eta ordainketaren jarraipena.

23. Kanpo harremanen arduraduna: Ogasuna, Eusko Jaurlaritza, Foru
Aldundia, Udaletxea, Gizarte Segurantza, Lanbide….
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24.

Hedabideekin harremanen arduraduna.??????EZ DUT ARGI

25. Ikasturte berria hasterako
gainbegiratzea, jarraipena egin.

eta

hileroko

erreziboen

kudeaketaren

17=20 batean jarriko nituzke, Dirulaguntza berritaz jakitun izan eta
dirulaguntzen kudeaketa eta jarraipenaren ardura izan.

38. Artikulua.- Idazkari Orokorra
FUNTZIO OROKORRA
Ikastolako antolaketa, kudeaketa orokorreko parte hartzaile eta bideratzailea.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Talde Pedagogiko, Zuzendaritza Taldeko eta Administrazio Taldearen partaidea.
DEFINIZIOA ETA FUNTZIOAK
Harreman erregularrak mantenduko ditu Zuzendaria, Koordinatzaile Pedagogikoekin,
Administrari Orokorrarekin nahiz Idazkariarekin.
1. Matrikulazio kanpaina:
 Gurasoentzako informazio dokumentazioa eguneratua izan.
 Ikastolako matrikulazio inprimakiak eguneratuak izan.
 Hezkuntza Saileko matrikulazio inprimakiak eskura izan.
 Ikastolako nahiz Hezkuntza Saileko datu basean matrikulazio berriak
ezarritako denboran txertatu.
 Ikasle berrien fitxak orientatzaileei helarazi.
2. Posta elektronikoa:
 Heltzen
diren
mezuak
dagokionari
helarazi
Administrariak, Koordinatzaileak, langileak...)

(Talde

Pedagogikoa,

 Gurasoei ohar informatiboak garaiz helarazi.
3. Harreman instituzionaletatik sortutako zereginen kudeaketa:
 Zuzendariarekin eta Administrari Orokorrarekin
eskaerak garaiz egiten direla gainbegiratu.

batera

eskola-itunen

 E.E.D. Kurtso hasieran irakasleek euren ordutegiak sar ditzaten aplikazioaren
baldintzak beteta izatea (irakasleak ikasmailetara esleitu, geletako kopuruak
ziurtatu, irakasleen profilak eguneratu...).
 ―Kalifikazioak eta hutsegiteak‖ aplikazioa eguneratu eta kontrolatu.
 DBH 4 bukatzen duten ikasleen Titulu proposamenak garaiz eskatu.
 Kurtso bukaerako dokumentazioa: Irakasleek beteko dituzten aktak prestatu
eta eguneratu, ikasleen historialak eta espedienteak osatu...
 Estatistikak: Hezkuntza Sailak eskatzen dituen estatistikak eguneratuak
izatea (ikasle kopuruak, ikastetxearen edukiera, ikasle etorkinak, IKT...)
 IRALEko eskaerak garaiz egiten direla kontrolatu eta irakasleek behar duten
laguntza eskaini.
 Bekak: Beka arruntak bere garaian tramitatzen direla gainbegiratu. Atzerriko
hizkuntzetarako bekak osatu eta tramitatu.
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 Diru laguntza deialdiak: Administrari Orokorrarekin batera erakunde
desberdinetatik (Hezkuntza Saila, Udala...) heltzen diren diru laguntzen
deialdiak tramitatu. Beste zenbait deialdiak (Agenda 21, Euskaraz bizi,
Kantagintza...) gainbegiratu eta garaiz eskatzen direla ziurtatu.
2. Erakundearen akta ofizialak
Zuzendaritza, Klaustroa…

egin

eta

artxibatu:

Talde

Pedagogikoa,

3. Kooperatibaren estatutuek batzar nagusiaren kudeaketa administratiboaren
inguruan arautzen dituen zereginen ardura izango du: deialdiak, aktak...
4. Ikastolako kurtso hasierako informazio buletinaren dinamizatzailea izango da.
5. Mailetako guraso ordezkarien taldearen proiektuan (MAGOT) parte hartu:
 Pedagogia Azpibatzordean parte hartu.
 Talde Iraunkorraren deialdiak egin eta aktak artxibatu eta ordezkariei
helarazi.
 MAILETAKO batzarren deialdiak egin.
 Jasotako ekarpenak ordenatu eta dagokionari helarazi.
 Ekarpenen balorazioak guraso ordezkariei helarazi.
 Prozesuaren dokumentazio
ordezkariena) txertatua izan.

web

orriko

eremu

pribatuan

(guraso

6. Asebetetze galdetegiak (ikasle, guraso, langile, aliatuak eta hornitzaileak)
prestatu eta emaitzak Zuzendaritza taldean komunikatu.
7. Enjoy English programaren koordinatzaile administratiboa izango da (deialdiak
egin, EHI-rekin koordinazioa mantendu, koordinatzailearekin harremanetan
egon...).
8. Ikastolen egunetarako (Kilometroak, Herri Urrats...) autobusak kontratatu,
txartelak enkargatu edo egin eta prozesua kontrolatu.
9. IKT proiektuaren inguruan sortzen diren prozesuen berri izan eta eskatzen
dituen formazio saioetan parte hartu.
10. Informatika proiektuaren barruan (IKT) bertako departamentuan parte hartu
eta hainbat arloren arduraduna izan:
 Web orria kudeatu:


Eremu finkoen atalak (nor gara, antolaketa, langileria...) kurtso
hasierako eguneratua izan.



Azken berriak, ohar informatiboak, ikastolako bideoak, ikasgunea
eta agenda eguneratuak izan.



Informazio garrantzitsuenak web orriaren atarian txertatu.

 Sarearen aplikazioa kudeatu eta bere erabilera bultzatu.
 Dokumentazioa sarean txertatu (Web orrian, sarean,...)

39. Artikulua.- Funtsezko arloko arduraduna-Orientatzailea
Funtsezko arlo bateko arduradunak Ikastolaren xede soziala eta bereziki Hezkuntza
Proiektuan jasotako hainbat helburu lortzeko funtsezkoak diren arlo jakin bateko
arduradunak dira.
Salbatore Mitxelena Ikastolaren kasuan orientatzailea edo orientatzaileak, garaian
garaikoa, funtsezko arloko arduraduna da. Hala nola, Talde Pedagogikoan
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sistematikoki parte hartzen du eta beharraren arabera Zuzendaritza taldean ere
bai.
Ondoren azaltzen dira orientatzaile edo orientatzaileen funtzio eta betebeharrak:
Orientazio Departamenduko arduraduna izanik, orientatzaileak, ikasleak, gurasoak
eta irakasleekin, laguntza eta orientazio lanak egingo ditu. Guraso, ikasle eta
Ikastola artean bitartekari papera betetzen duen heinean, hauek guztiekin
zuzentasunezko harremanak izan behar ditu, errespetuan eta enpatian oinarrituak.
Irakasle, guraso eta ikasleei aholkua eman eta irakasle eta gurasoekin elkarlanean
aritu.
Orientazio Departamenduko arduraduna eta Talde Pedagogikoko partaidea da.
Orientatzaileak ondoren sailkatuta dauden funtzioak bete beharko ditu:
Ikasle, guraso eta irakasleei dagokienean funtzio hauek betetzen ditu:
Funtzio diagnostikatzailea
1. Ikasle edota ikasle-talde desberdinen ezaugarriak identifikatu
elkarrizketa edo frogen bitartez dagozkien diagnosi informeak
elaboratuz; eta bere kasuan gurasoekin edo tutoreekin konpartituz.
2. Ikasgaietan zailtasuna adierazten duten ikasleen azterketa egin eta
jarraitu beharreko irizpideak departamentuko irakasleekin eta
tutoreekin batera osatu.
3. Laguntza gelara etorriko diren ikasleak identifikatu eta
departamentuko irakasleekin, tutoreekin eta gurasoekin laguntza
adostu.
4. Arazo fisiko eta mentala duten ikasleen azterketa egin, baliabideak
proposatu eta ikastolan edota ikastolatik at bere ikasketak eta
irtenbideak bideratu.
5. Behar duten ikasleei, B.C.E. (bakarkako curriculum egokitzapena)
departamentuko irakasleekin eta tutorearekin batera egin.
Segimenduko funtzioa
6. Laguntza geletara datozen ikasleen jarraipena, programazioa,
ebaluazioa eta koordinazioa aurrera eraman P.T., guraso, tutore
(eta dagokion irakasleekin) batera.
7. Tutoreekin batera, zailtasunak
ikasleen jarraipena egin.

dituzten

eta

errepikatzaileen

8. Ikasleen ibilbide akademikoa eta ebaluazio prozesuen berri izan,
jarraipena eginez.
9. Ebaluazio kontseiluetan parte hartu, bereziki azken ebaluaketako
kontseiluan.
10. Departamentuko irakasle, laguntzaile, guraso, tutore eta beste
irakasleekin harremanak mantendu.
Orientazio funtzioa
11. Taldeak berrantolatu behar direnean ikasleei soziogramak pasa,
proposamenak tutoreei aurkeztu, talde berriak adostu eta hurrengo
kurtso hasieran hauen aurkezpena egin.
12. Hezkuntza prozesuan zehar aldaketak ematen direnean (ziklo,
etapa, Oteitza Lizeoa, ikastetxe...), eta sortzen diren aukera
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desberdinen aurrean, eskatzen denean ikasle, irakasle eta gurasoei
banakako informazioa eta orientazioa eskaini.
13. Ohiko bideetatik kanpo gelditzen diren aukerak (dibertsifikazioa,
lanbide hastapenak...) ikasleei, irakasleei eta gurasoei informatu,
orientatu eta bere kasuan bideratu.
14. Leku aldaketagatik ikasle berrien gurasoei, bakarka harrera egin,
ikastolaren berri eman eta jarraipena eskaini.
15. Gai
psikopedagogiakoei
planifikazioan parte-hartu.

buruzko

ikastaro

eta

hitzaldien

16. Etapako koordinatzailea eta tutoreekin batera, tutoretza plana
planifikatu, koordinatu eta jarraipena egin.
17. Gurasoen bakarkako eskaerak entzun eta bideratu.
18. Langileek izan ditzaketen gatazken aurrean aholkularitza,
bitartekaritza eta erabakiak hartzeko ardura ahalik eta irtenbide
eraginkorrena bilatuz.
Antolaketa funtzioa
19. Ikasle berrien harrera egin, etapako koordinatzaile eta mailako
tutoreekin batera dagokion taldearen izendapena eta jarraipena
egin.
20. Etorkinen harreran, ebaluazio egin eta etapako koordinatzailearekin
batera dagokion taldea izendatu, eta programazioa eta laguntza
adostu.
21. Hezkuntza Laguntzaileen funtzioak zehaztu, ordutegia egin,
dagozkien ikasleak izendatu, jarraipena egin eta programazioak
departamentuko irakasleekin eta tutorearekin batera koordinatu.
22. Praktikak egitera datozen ikasleen tutoreak izendatu eta ordutegia
antolatu etapako koordinatzailearekin batera.
Funtzio instituzionala
23. Dagozkion gaietan (haur integratuak, hezkuntza laguntzaileen
eskaera...) erakunde ofizialekin harremanak mantendu eta bete
beharreko dokumentazioa bideratu.
24. Profesional eta erakunde espezializatuekin (Psikologo, Psikiatria
Infantil, Aspace...) harremanak izan eta gure ikasleen jarraipena
egin.
25. Bere gaiarekin lotutako mintegietan (Orientatzaileen mintegia,
etorkinak...) parte hartu.
26. Udaletxeko Gizarte Zerbitzuekin harremanak mantendu ikasle eta
familien beharraren arabera.
27. Udaletxeko hainbat departamenduekin (berdintasuna, hezkuntza...)
harremanak mantendu, eta programak eta formazioak ikastolan
adostu, martxan jarri eta jarraipena egin.
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3. Kapitulua.- IRAKASKUNTZA KOOPERATIBAKO KIDE ANITZEKO
GOBERNU ORGANOAK
40. Artikulua.- Kide anitzeko organoak
Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatibako kide anitzeko organoak hauek
dira:
- Zuzendaritza Taldea.
- Eskola Kontseilua.
- Irakasleen Klaustroa.

41. Artikulua.- Irakaskuntza Kooperatibako Zuzendaritza Taldea
Zuzendaritza Taldea beharrezko gobernu-organoa da, honako hauek kontuan
hartuta: Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatibaren ezaugarriak, haren
Hezkuntza Proiektuaren edukia, haren garrantzia eta eskainitako hezkuntza
integraleko zerbitzuen konplexutasuna. Horren guztiaren ondorioz, beharbeharrezkoa da gobernu erantzukizunak banatzea eta talde-lanean aritzea.
Kudeaketa integraleko ohiko organoa da Zuzendaritza Taldea, eta bi helburu hauek
ditu bereziki: Ikastetxearen ohiko funtzionamenduaren erantzunkide izatea eta
haren hezkuntza-ekintza orokorra bultzatzea.
Zuzendaritza Taldeko kideek titularraren izenean gauzatzen dute beren
erantzukizuna, ardura pertsonal bereziarekin, beren karguaren eta Ikastetxeko
Hezkuntza Proiektu integralarekin duten konpromisoaren ondorioz.
Zuzendaria da Zuzendaritza Taldearen
arduraduna, erakunde titularraren izenean.

eraketaren

eta

funtzionamenduaren

42. Artikulua.- Irakaskuntza Kooperatibaren osaera
Salbatore Mitxelena Kooperatibako Zuzendaritza Taldeko kideak ondorengo
hauek izango direla dugu adostua: zuzendaria, HH-LH eta DBH-ko koordinatzaile
pedagogikoak, administrari orokorra eta idazkari orokorra.

43. Artikulua.- Funtzionamendua
Zuzendaritza Taldearen bileretan honako hauek izango dira buru: ikastolako
zuzendaria edo administrari orokorra gaiaren arabera. Haiek arduratu beharko dute
gai-zerrenda egiteaz, edukiak zuzen dokumentatzeaz. Idazkari orokorra aktak eta
ondorioak idatziz jasota geratzeaz arduratuko da.
Zuzendari nagusiak edo administratzaile nagusiak parte hartzeko baimena eman
diezaieke Irakaskuntza Kooperatibako hezkuntza-komunitateko beste kide batzuei,
baldin eta, jorratu behar diren gaiak direla medio, komenigarria bada.
Zuzendaritza Taldeak ohiko lan-saioak egingo ditu, astean behin, gutxienez ere
talde horretako bi kidek egokitzat jotzen badute edo eskatzen badute.
Ahal izanez gero, Zuzendaritza Taldeak behar bezala dokumentatuko ditu
proposamenak, eta datu eta ebidentzia objektiboetan oinarrituko. Gainera,
elkarrizketaren bidez eta iritziak alderatuz hartuko ditu erabakiak, ahal dela denen
adostasunez edo, horrelakorik ezean, kideen gehienen aldeko botoarekin.
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44. Artikulua.- Zuzendaritza Taldearen funtzioak
FUNTZIO OROKORRA
Ikastolako funtzionamendu orokorraz arduratzea, arlo ekonomikoa, pedagogikoa,
administratiboa eta instituzionala uztartuz. Hauen kudeaketa, EFQM ereduak
markatzen dituen irizpideen arabera aurrera eramaten dela ziurtatu.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Erlazio zuzenak izango
Pedagogikoarekin.

ditu

Batzorde,

Ikastolako

Administrazio

eta

Talde

OSAKETA
Zuzendaria, administrari orokorra, etapetako koordinatzaileak eta idazkari orokorra.
DEFINIZIOA ETA FUNTZIOAK
BATZORDEA
1. Batzordearen planifikazio eta kudeaketa ekonomiko-administratiboarekin
lotzen diren prozesuak aurrera eraman (inbertsioak, eraikinaren aldaketak...)
2. Batzordeak proposatzen dituen prozesuak bultzatu.
3. Langileen diziplina arazoak Barne Araudiaren arabera aztertu eta erabakiak
hartu eta bere kasuan organo desberdinei aurkeztu, erabakiak har ditzaten.
TALDE PEDAGOGIKOA
4. Ikastolaren ildo pedagogikoa markatuko eta ahalbideratuko du behar eta ahal
diren baliabideak eskainiz.
5. Kanpo ebaluazioen emaitzak aztertu, baloratu eta komunikatu.
6. Talde Pedagogikoak diseinatzen dituen plangintzek eskatzen duten kudeaketa
ekonomiko-administratiboa aurrera eraman.
7. Oteiza Lizeoaren martxa orokorraren berri izan.
ADMINISTRAZIOA
8. Ikastolako antolaketa eta kudeaketa ekonomiko-administratiboarekin
lotutako prozesu guztien koordinazioa eraman.
9. Administrariak aurkezten duen planifikazio ekonomikoa aztertu eta horrela
erabakiz gero aurrera eraman.
KALITATEA
10. Ikastolako BKS-a hedatu eta sistematikoki langile guztiek aurrera eramaten
dutela ziurtatu.
11. Prozesu, plan eta proiektuen hobekuntzak dagokion lekuan komunikatzen eta
aurrera eramaten direla kontrolatu.
12. Ikastolan jasotzen diren asebetetzen inkestetako emaitzak aztertu ondoren,
komunikatu eta dagokion prozesuan txertatu eta horrela badagokio
hobekuntza egitearren beharra adierazi.
13. BKS-a eguneratua izan
14. Kalitatearen inguruan Ikastolen Elkarteak edo beste elkarteek antolatutako
formazio saioetan parte hartu.
15. Hausnarketa estrategikorako, Urteko Gestio plana eta memoria egin eta
bideratu.
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16.Plan estrategikoa, Urteko Gestio plana eta BKS (prozesu, plan eta
proiektuak) dokumentuen arteko loturak gauzatu.

45. Artikulua.- Eskola Kontseilua
Hezkuntza-komunitateko kideek parte hartzeko organoa da Eskola Kontseilua. Hari
esker, Salbatore Mitxelena Ikastolako kudeaketan har dezakete parte, bai eta
Administrazioak emandako funtsen eta indarreko legediak baimendutako dirukopuruen kontrolean ere.
Kide anitzeko gobernu-organoa da, hezkuntza-komunitateko estamentu guztiak
ordezkatzen dituena.
Eskola Kontseiluaren bidez, hezkuntza-komunitateko kideek Ikastetxearen
kudeaketan eta kontrolean hartzen dute parte. Gainera, funtzio hau ere dagokio:
ikasleen, haien gurasoen, irakasleen, irakasleak ez diren langileen eta erakunde
titularraren eskubideak errespetatzen direla eta nork bere betebeharrak betetzen
dituela bermatzea.

46. Artikulua.- Eraketa, Funtzioak
FUNTZIO OROKORRA
Ikastolaren hezkuntza funtzionamenduaren erantzule ofiziala da.
OSAKETA
Legeak dionaren arabera osatuko da Eskola Kontseilua eta gaur egungo legearen
arabera ondorengo eran dago osatua: Irakaskuntza guraso kooperatibako Batzordeko
hiru ordezkari, Zuzendaria, irakasleen lau ordezkari, gurasoen lau ordezkari,
ez-dozenteen ordezkari bat, ikasleen bi ordezkari (DBHkoak) eta Zarauzko udaleko
zinegotzi edo ordezkari bat.
Gaia eta beharren arabera, hitzarekin baina botorik gabe, Koordinatzaile Pedagogikoa
eta Orientatzailea bertako partaideak izan daitezke.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Batzar orokorraren pean aurkitzen da eta bereziki eta preskriptiboki hezkuntza
alorrean Legeak dionari atxikiko zaio.
DEFINIZIOA
1.
Ikastolako zuzendari pedagogikoa izendatzen eta kargutik kentzen parte
hartzea, LOEren 59. artikuluan ezarritakoaren arabera.
2. Ikastolako irakasleak aukeratzen eta iraizten parte hartzea, LOEren 60. artikuluan
ezarritakoaren arabera.
3. Ikasleen onarpenerako Legeak ezarria duen Araudi Orokorra

bermatuko du.

4.
Ikasleen diziplinari dagokionez, sor daitezkeen arazo larrien konponketa
bideratzea, beti ere ―bizikidetzari kalte larria eragiten dituzten jokabideak‖ badira.
5.

Talde Pedagogikoak aurkezten duen Urteko Irakaskuntza

Plana

onartu eta ebaluatu.
6.
Kulturari eta irakaskuntzari dagokionean, beste zentroekiko
potentziatu.
7.

Ikastolako Barne Araudia onartu.

8.

Ikastolari dagokion martxa orokorra ikuskatu.

harremanak
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Dena den, eta Legeak horrela aginduko balu, organo honek erabakia hartuko luke
LODEk markatzen duen 58 artikuluaren arabera.

47. Artikulua.- Kideak aukeratzea
Eskola Kontseiluko kideak, irakasle eta gurasoak behintzat Batzorde kideak izango
dira. Ikasleak berriz, DBHko ordezkarien artean hautatuak izango dira. Hezkuntzakomunitateko kideen botoa pertsonala, zuzena, berdina eta sekretua izango da.

48. Artikulua.- Funtzionamendua
Eskola Kontseiluaren bilerek funtzionamendu-arau orokor hauek izango dituzte
oinarri:
a) Eskola Kontseiluko buru den Zuzendaritzak deituko du bilera, eta buru izango da.
Zuzendaritzak deialdia, gai-zerrenda eta behar den dokumentazioa prestatu eta
Eskola Kontseiluko kideei helaraziko dizkie, gutxienez ere hiru eguneko
aurrerapenez. Larrialdi-egoeretan, 24 orduko aurrerapenez deitu ahal izango du
Eskola Kontseiluaren bilera. Gai-zerrendan ez dauden gaiak ukitzeko,
bertaratutakoen bi herenen oniritzia beharko da.
b) Idazkari diharduen pertsonak bileraren akta idatziko du.
c) Bilerara kideen erdia gehi bat bertaratzen badira, behar bezala eratuta egongo
da Eskola Kontseilua.
d) Eskola Kontseiluak gai-zerrendako gaiak aztertuko ditu, titularrak edo
Zuzendaritza Taldeak horretarako prestatutako dokumentazioaren laguntzarekin.
Erabakiak aho batez hartzen ahaleginduko da, elkarrizketaren bidez eta iritziak
alderatuz. Egokia
denean, kide guztien aldeko botoarekin hartuko dira akordioak. Bozketak isilpekoak
izango dira, bertaratutako kide guztiek unean-unean kontrakoa erabaki ezean.
e) Kide guztiek izango dute boto partikularrak aditzera emateko eskubidea, eta
boto horiek idatziz jasoko dira.
f) Bileraren akta hurrengo bileran onetsiko da, eta Idazkariak sinatuko du,
zuzendariaren Lehendakaria.
g) Lehendakaria eta zuzendaria ahaleginduko dira hezkuntza-komunitateko
estamentu guztiek jaso dezaten Eskola Kontseiluan tratatutako gaiei buruzko
informazioa.
h) Bertaratutako guztiek zuhurtziaz eta
Kontseiluak hartutako erabakiei dagokienez.

isiltasunez

jokatuko

dute,

Eskola

i) Eskola Kontseiluak Idazkaria bat izendatuko du. Bilera guztien akta egingo du.
Hurrengo bileran egokiak diren zuzenketak egiteko eskubidea egongo da.
Idazkariak akta sinatu eta haren fede emango du, zuzendariaren oniritziarekin.
Idazkaria ez balego, Eskola kontseiluak horretarako izendatutako kide batek
jardungo du haren ordez.

49. Artikulua.- Bilerak
Eskola Kontseiluak hiru hilean behin egingo du ohiko bilera, ikasturtean zehar.
Lehendakariak edo zuzendariak egokitzat joz gero, Eskola Kontseiluak ezohiko
bilera egingo du, bai eta erakunde titularrak edo Eskola Kontseiluko kideen bi
herenek eskatuta ere.
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50. Artikulua.- Premiazko deialdia
Eskola Kontseiluaren eskumeneko gai bat premiaz jorratu behar bada eta bilera
deitzeko denborarik ez badago, Zuzendaritza Taldeak egokitzat uste duen moduan
jardungo du. Ondoren, hartutako erabakiaren berri emango dio Eskola Kontseiluari,
hura berrets dezan.

51. Artikulua.- Irakasleen Klaustro
FUNTZIO OROKORRA
Hezkuntzari lotutako gai pedagogiko eta akademikoak eztabaidatzeko eta, hala
badagokio erabakiak hartzeko, etapa guztietako irakasleen bilera nagusia da.
FUNTZIONATZEKO ERAK
Bi eratako klaustroak daude:
1.

Klaustro organikoa: erabakiak hartzeko konpetentzia duena..

2.

Klaustro
funtzionala,
proposamenak
egiteko
Batzorde,
azpibatzorde,
Zuzendaritza nahiz Talde Pedagogikoari, baina erabakirik hartzeko ahalmenik ez
du, beste organo horiei dagokien konpetentzia baita.

KLAUSTROAREN DEFINIZIOA
KLAUSTRO ORGANIKOA

1.

Batzordean parte hartuko duten irakasleak hautatu.

2.
Zuzendari posturako hautagaiak proposatu Batzordeari, aztertu eta onetsi
ditzan.
KLAUSTRO FUNTZIONALA

1.

Ikastetxearen Plan Estrategikoa, Urteko Gestio Plana eta Memoria berretsi.
Desadostasuna balego, proposamenak egin Talde Pedagogikoari edota
Batzordeari.

2.

Heziketaren norabide akademiko-pedagogikoak eztabaidatu (gaiak, informazioa,
arazoak,…)eta praktikan ipintzeko bideak jarri, beste estamentu guztiekin.

3.

Zentroko Proiektu Curricularra onartu eta eguneratu.

4.

Egutegiaren zehaztapenari buruz: ebaluazio- datak, noten banaketa, gurasoekin
bilerak egiteko datak ... proposatu.

5.
6.

Kanpoko ebaluazioko emaitzen inguruan informazioa jaso eta aztertu
Pedagogia zerbitzu desberdinen proposamen eta plangintzen inguruko
hausnarketa
egin
eta
berretsi,
Talde
Pedagogiko
eta
Orientazio
Departamentuarena, esate baterako.

ARAUDIA
1.

Irakasle ororentzat derrigorrezkoa da klaustroetara joatea. Ez etortzearen
arrazoiak, aurrez Etapako koordinatzaileari jakinaraziko zaizkio.

2.

Erabaki guztiak ahal izanez gero adostasunetara iritsiz hartuko dira. Ezinezkoa
gertatuko balitz, lehenik gehiengo absolutuan oinarritutako bozketa eginez
erabakiko da; Emaitzen arabera, automatikoki bigarren bozketa bat egingo da,
gehiengo sinplearen emaitza onartuz ..

3.

Hartutako erabaki guztiak eta prozedura aktan jasota geldituko dira.

5.

Bilerak ordu ez lektiboetan egingo dira.
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6.

Bozketak ohiz, eskua jasoz egingo dira; dena den, inork sekretuan egitea
eskatuko balu, hala egingo dira.

8.

Deialdiak
Zuzendariak
egingo
ditu,
Talde
Pedagogikoak
onarturiko
lan-zerrendarekin. Irakasleen % 20k klaustroa konbokatzea eskatuko balu,
Zuzendariak deialdia egingo luke.

9.

Eguneko lan-zerrenda eta bileraren iraupena aurrez jakinaraziko da eta
Zuzendariak edota Talde Pedagogikoak finkatuko du.

11.

Klaustro guztiek izango dute bere moderatzailea (ikus MODERATZAILEAREN
funtzioak eta aukeraketa-sistema).

12.

Klaustrokideen jarrera Batzordean: Klaustroak erabakitakoa, bozkatuko dute
Batzordean, dagozkion azalpenak eman ondoren. Tratatu gabeko gaien aurrean
autonomia izango dute.

MODERATZAILEA
FUNTZIO OROKORRA
Klaustroko bilerak modu koherente batean gauza daitezen ardura hartuko du.
HAUTAKETA
Klaustro osoko irakasleen artean txandaka izendatuko da, horretarako ikasturte
hasieran zerrenda bat prestatuko delarik.
FUNTZIO ESPEZIFIKOAK
1.

Gaiak eskatzen duen arabera, debatea sortuko
funtzionamendu egokiaren erantzulea izango da.

balitz,

debate

horren

2.

Hitza eman ala kentzeko ahalmena izango du kasu guztietan eta ahal den jende
gehienak hitz egin dezan saiatuko da.

3.

Blokeoko egoera baten aurrean, bilera bukatutzat emateko ahalmena izango du.
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4.

Kapitulua.KUDEAKETA
PEDAGOGIKOKO
ADMINISTRATIBOKO PERTSONA BAKARREKO eta
ANITZEKO ORGANOAK

eta
KIDE

A) KUDEAKETA PEDAGOGIKOA
52. Artikulua.- Kudeaketa Pedagogikoko Organoak
Salbatore Mitxelena Ikastolaren tamaina eta haren eskola-zerbitzuen dinamika
konplexua direla eta, beharrezkoa da aurreko kapituluetan deskribatutako gobernu
egitura osatzea. Horrenbestez, etapetako zikloak eta lan-taldeak kudeatzeko
arduradunak behar dira, Ikastetxeak etapa, ziklo eta sail bakoitzean dituen
hezkuntza esparruko premia eta erronkei erantzute aldera. Arrazoi berdinegatik,
kudeaketa administratiboan ere hainbat gobernu egitura ditugu osatuak.
Ikastetxeko kudeaketa pedagogikoko kide anitzeko
dira:


Talde Pedagogikoa



Orientazio Departamentua

organoak honako hauek

53. Artikulua.- Talde Pedagogikoa
FUNTZIO OROKORRA
Pedagogi arloaren funtzionamenduaz arduratuko da eta ikastolako etapa ezberdinen
arteko lotura pedagogikoa bermatuko du.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Zuzendaria, Orientatzailea, Etapetako koordinatzaileak, Koordinatzaile laguntzailea
eta Idazkari Orokorraren artean osatutako organo kolegiatua da.
Ikastolako komunitateko kide guztiekin harremanak mantenduko ditu.
DEFINIZIOA ETA FUNTZIOAK


Hezkuntza Proiektuaren aplikazio, kohesio eta koordinazioaren
jarraipena egin.



Proiektu Curricularraren aplikazio, kohesio eta koordinazioaren
jarraipena egin.



Urteko Gestio Plana (UGP) eta memoria orokorra onartu, klaustroan
aurkeztu eta jarraipena egin.



Ikastolako departamentu ezberdinek, orientazio, liburutegi, IKT…,
aurkezten duen plangintza aztertu eta hala baderitzo, onetsi.



Klaustroko, etapako eta zikloko gaiak aztertu eta dagokion eran
bideratu.



Ikastolako giza baliabideen epe luze eta ertainerako prebisioak
egin.



Etapen eta irakasleen iritzia kontutan hartu, irakasleen adskripzioa
zehaztu eta ikastola osoko gelen planifikazioa gauzatu ikasturte
berriari begira.
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Hezitzaileen formakuntza beharrak aztertu eta planifikazioa egin.



Ikastolako formakuntza planaren jarraipena egin.



Ziklo eta etapa bakoitzaren martxa eta koordinazioa bermatu.



Pedagogi
funtzionamendurako
beharrezko
diren
baliabide
materialak antolatu eta koordinatu zikloen arabera banatuz.



Hezkuntza legeek ezartzen dituzten antolamendu eta kudeaketa
pedagogikoaren ezarbideak aztertu eta eskatzen dituen prozesuak
martxan jarri.



Zuzendaritza Taldeak burutzen duen planifikazioaren berri izan eta
bere kasuan, proposamenak egin.



Batzordeak edota beste edozein azpi-batzorde edota komisioak
kudeaketa pedagogikoarekin lotzen diren plangintzen berri izan eta
bere kasuan, proposamenak luzatu.



Azpibatzorde pedagogikoak burutzen duen plangintzaren berri izan,
kontrastea egin eta bere kasuan proposamenak luzatu.



Oteitza Lizeo Politeknikoaren martxaren berri izan, kontrastatu eta
bere kasuan, proposamenak luzatu.



Ikastolaren Plan Estrategikoan parte hartu eta dagokion mailan
proposamenak luzatu.



Elkarbizitzako arazoak aztertu eta ikuspegi pedagogikotik bideratu.
Bere kasuan, zuzendariak Estola kontseilura eraman dezake.



Matrikulazio kanpainaren garapenean parte aktiboa hartu.

54. Artikulua.- Orientazio departamentua
FUNTZIO OROKORRA
Gure ikastetxeak eskaintzen duen hezkuntza kalitatezkoa izan dadin, kolektibo eta
organo desberdinei orientazio laguntza eskaini eta Hezkuntza premiak dituzten
ikasleen
irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuaren
kudeaketa
aurrera
eraman
beharrezkoak diren laguntza neurri guztiak aktibatuz.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Departamentu honek erlazio zuzenak izango ditu Talde Pedagogikoarekin eta
Zuzendaritza Taldearekin, eta dagokionean, komunitate eskolarreko kolektibo eta
organo desberdinekin (bertakoak: ebaluatze kontseiluak, gurasoak,... eta kanpokoak:
Berritzegunea, Ikastolen Elkartea, Aspace, Udaletxeko gizarte zerbitzuak, Drogen
prebentziorako teknikariak,...).
OSAKETA
Orientatzailea,
auxiliarrak.

pedagogia

terapeutikoko

irakasleak

eta

heziketa

bereziko

FUNTZIOAK
1. Iraskuntza-ikaskuntza prozesuan sor daitezkeen zailtasunei aurre hartzeko
egokiak ikusten diren prozedurak diseinatu, gauzatu eta orientabideak eman.
Beharrezkoak ikusten diren neurri prebentiboak bideratu.
2. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan, tutore eta gurasoekin batera, identifikatzen
diren zailtasunen aurrean orientabidea eman eta beharrezkoak ikusten diren
neurriak adostu eta bideratu.
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3. Orientazio Departamentura datozen kasu guztien informazioa ondo erregistratu
eta artxibaturik mantendu (modu fisikoan nahiz informatikoan) datuen
babesaren legeak dioen konfidentzialtasuna ardura osoz betez.
4. Hezkuntza premi berezi eta espezifikoei erantzuteko ikastetxez kanpo eskuhartzen duten profesional desberdinekin koordinatu eta jarraipena egin.
5. Ikastetxearen antolamenduan beharrezkoak diren erabakiak proposatu Talde
Pedagogikoari eta Zuzendaritza Taldeari aniztasunari erantzuna emateko
(espazioen kudeaketa, ordutegien antolaketa, auxiliarren planifikazioa, ikasle
berrien eta errepikatzaileen kokapena, talde nahasteak, Tutore-ikastalde
banaketa...)
6. Sumatu diren beharren arabera guraso eta ikasleen formaziorako
proposamenak egin eta Ikastetxeko formakuntza planean txertatzeko bideratu.
7. Irakasleen arteko koordinazioa bermatu ziklo eta etapa aldaketetan ikasleen
jarraipenerako prozesuaren gauzatze ahalik eta egokiena ahalbidetuz.
8. Ikasle etorri berrien harrera, aurre-diagnostikoa, hizkuntza-errefortzua eta
abarrekoak diseinatu, garatu eta ebaluatu ikastetxearen bizitzan ahalik eta
ondoen integratua izango dela zainduz.
9. Orientazio Departamentuarentzako aproposak diren Ikastolen Elkarteko eta
Berritzeguneko mintegietan parte hartu bertako lan-dinamikatik ondorioztatzen
diren zereginak betez.
10. Orientazio departamentutik datozen formakuntza plangintza desberdinetan
jasotako berrikuntzak aztertu, laburbildu eta egokiak baloratzen direnak hedatu
dagokion kolektiboari berrikuntzak proposatuz

B) KUDEAKETA ADMINISTRATIBOA
Ikastetxeko kudeaketa administratiboko organoa ondorengoa da:

55. Artikulua.- Administrazio taldea
FUNTZIO OROKORRA
Ikastolako azpiegituren, zerbitzuen, zeregin administratibo orokorren, arlo juridikolaboral eta ekonomiko-finantzarioaren funtzionamenduaren jarraipen zuzena egingo
du eta Administrazioko kide ezberdinen arteko lotura eta lan-banaketa orekatua
bermatuko du.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Erlazio zuzenak izango ditu Zuzendaritza Taldearekin eta Talde Pedagogikoarekin.
OSAKETA
Zuzendaria, Administrari Orokorra, Administraria, Idazkaria eta Idazkari Orokorra.
DEFINIZIOA ETA FUNTZIOAK
1. Ikastolako azpiegituren mantentze eta berritzearekin lotzen diren prozesuen
jarraipen zuzena egitea: zeregin eta epeak zehaztuz eta, horrela adostuz
gero, Administrazio Taldeko kideen artean lan-banaketa berriak proposatuz.
2. Ikastolako zerbitzuen (jangela, garraioa, zaintza) funtzionamenduarekin
lotzen diren prozesuen jarraipen zuzena egitea: zeregin eta epeak zehaztuz
eta, horrela adostuz gero, Administrazio Taldeko kideen artean lan-banaketa
berriak proposatuz.
3. Ikastolako zeregin administratibo orokorren funtzionamenduarekin lotzen
diren prozesuen jarraipen zuzena egitea: zeregin eta epeak zehaztuz eta,
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horrela adostuz gero, Administrazio Taldeko kideen artean lan-banaketa
berriak proposatuz.
4. Arlo juridiko-laboralaren funtzionamenduarekin lotzen diren prozesuen
jarraipen zuzena egitea: zeregin eta epeak zehaztuz eta, horrela adostuz
gero, Administrazio Taldeko kideen artean lan-banaketa berriak proposatuz.
5. Arlo ekonomiko-finantzarioaren funtzionamenduarekin lotzen diren prozesuen
jarraipen zuzena egitea: zeregin eta epeak zehaztuz eta, horrela adostuz
gero, Administrazio Taldeko kideen artean lan-banaketa berriak proposatuz.
6. Administrazioko kide ezberdinen arteko lotura eta lan-banaketa orekatua
bermatu eta indartzeko, Administrazioko lanpostuen elkarrezagutza eta
formakuntza sustatuko du berariaz, postuen eta pertsonen espezializazioa
ahal den neurrian ekidinez.
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IV.

TITULUA

IKASTOLAKO

–

SALBATORE

HEZKUNTZA

MITXELENA
SISTEMAREN

ANTOLAKETA
ULUA.- ………… IRAKASKUNTZA KOOPERATIBAREN IZAERA,

1. Kapitulua. IRAKASLEAK
56. Artikulua.- Irakasleak
Indarreko legedian ezarritakoaren arabera, hauek dira Salbatore Mitxelena
kooperatibako irakasle taldeak:
- Haur Hezkuntzako irakasleak.
- Lehen Hezkuntzako irakasleak.
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako.
- Irakasle aholkulariak eta irakasle orientatzaileak.
Irakasleek Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatiban gauzatzen dute beren
lana, hezkuntza zerbitzuak hobetzen lagunduz nork bere erantzukizun-esparrutik,
eta irakasleen lanetan koordinazio-taldeetan, indarreko lege orokorren arabera, eta
dagokien Hitzarmen Kolektiboaren eta Araudi honen esparruan.

57. Artikulua.- Irakaslea
Ikasleen ikasketa-prozesuen eta heziketa integralaren lehen arduraduna da
irakaslea, Zuzendaritza Pedagogikoak haren esku uzten dituen irakasgaien edo
arloen esparruan.
Eta bere lekutik eta Ikastolako baloreak eta helburuak sustatzen eredugarria
izanez, Salbatore Mitxelena Irakaskuntza Kooperatibaren Hezkuntza Proiektua
aplikatzeko erantzukizun orokorrean dagokion zatia egiten du, eta ikastetxeko
gainerako irakasleekin, taldeekin eta estamentuekin batera, Hezkuntza
Proiektuaren planak eskola-ekintzan gauzatzen laguntzen.

58. Artikulua.- Irakaslearen kontratazioa
Salbatore Mitxelena ikastolak adostutako Irakasleen kontrataziorako irizpideak bi
ataletan banatzen dira:
1.- ARAU OROKORRAK
1. Ikastolako Talde Pedagogikoak, irakasleen kontrataziorako, betebeharreko
lanpostuen ezaugarriak zehaztuko ditu, bereziki kontutan harturik:
. Lanpostua betetzeko egokiera (espezialitate aldetik).
. Euskararen baldintza.
. Adskripzio mailaren ezaugarriak.
. Egon daitezkeen beste baldintza pedagogikoak.
2. Lanpostu berri bat sortzen denean, lehentasun ordenaren gainetik, eta Talde
Pedagogikoaren onespenarekin, bertako langile batek eskura dezake postu hori.
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3. Oro har, eta aurreko puntua beteko ez balitz, Partaide eta Sindikatuen artean
hartutako akordioak (ikastoletako eszedenteei dagokionean) aztertzeko
konpromisoa hartuko du Batzordeak.
4. Bigarren eta hirugarren puntuak beteko ez balira, atal hau kudeatzen duen
kontrataziorako barne araudia aplikatuko litzateke.
2.- KONTRATAZIORAKO GUTXIENEKO BALDINTZAK:
Ezinbestekoa izango da beti, lanpostua bete ahal izateko, beharrezko titulazioaren
jabe izatea:
1. Magisteritza edo lizentziatura (dagokion espezialitatea).
2. EGA edo legezko baliokidea.
3. Ikastolako proiektuak eskatutako beste edozein baldintza.
Gainera, kontratazio azpibatzordeak langile berri bat kontratatzean kontutan
hartu beharreko irizpide adostuen txostena du.

59. Artikulua.- Irakaslearen funtzioak eta betebeharrak
FUNTZIO OROKORRA
Irakaskuntza-jardueraren arduradun zuzena eta hezitzailea da. Ikasleen eta taldearen
gaitasunak konpetentzien baitan garatzea bere ardura izango da.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Bere etapa-zikloko tutore eta irakasleekin koordinatuko da batez
Zuzen-zuzenean, Koordinatzaile Pedagogikoarekin izango ditu harremanak .

ere,

Orientazio departamentuko laguntza gelako irakaslearekin koordinatuko da hainbat
ikasleren kasua bideratzeko.
HAUTAKETA
Talde pedagogikoaren iradokizunak kontuan harturik, mahai paritarioak aukeratzen
du. Lan adskripzioari dagokionez, Talde Pedagogikoak markatzen ditu irizpideak.
DEFINIZIOA
1.

Ikastolako Hezkuntza eta Curriculum Proiektuetan eraginkorki parte hartu eta
aurrera eramatea.

2.

Curriculum Proiektua HH, LH-n mailako irakasleen artean eta DBH-n mintegika
datozen aldaketen arabera zehazten joatea.

3.

Proiektu curricularra bere geletako errealitatera egokitzea.

4.

Ikaslearen garapen eta gaitasunetan eraginkorra izatea, bere irakas-jardueraren
bidez.

5.

Gure Hezkuntza Proiektuan eta Ikastolako Curriculum Proiektuan finkatutako
irizpide pedagogikoak eta metodologikoak kontuan hartuz, maila eta gaien
programazioak prestatzea eta egokitzea ikasleen beharretara.

6.

Bere programazioak eguneratzea, metodologia eta materialgintzako aldaketei
edo legedi aldetik dauden aldaketei egokituz.

7.

Behar bereziak dituzten ikasleei egokitze curricularrak prestatzea, Orientazio
Departamentuaren lankidetzarekin eta ikasle horien tutoreekin koordinatuz.

8.

Tutoreak bere gain daukan ikasleaz eskatzen dion informazioa eman eta hala
behar izanez gero, gurasoekin ere elkarrizketatzea.
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9.

Ebaluazio saio egunetarako ikasleen boletinak garaiz prestatzea.

10. Bere gelako asistentzia, jarrera eta ikasketa-prozesua kontrolatzea eta gelako
tutoreari komunikatzea.
11. Geletan lanarekiko behar den ordu eta diziplina mantentzea Hezkuntza
Proiektuan jasorik ditugun balioak aintzakotzat hartuz.
12. Klaustro eta gainontzeko bilera ofizial guztietan parte hartzea, asistentzi eza
kasuetan Koordinatzaile Pedagogikoari edo bere kasuan, Ziklo Koordinatzaileari
adieraziz.
13. Ikastolak irakasleekiko finkatuta dauzkan karguak betetzeko prest agertzea eta
kargu hauek (mintegiburu, batzordekide, prozesu jabe,…) eskatzen duten
dedikazioa eskainiz.
14. Etapa-zikloko beste irakasleekin batera, ondorengo gaien funtzionamenduari
buruzko zehaztapenean parte hartu:
• Material beharra eta erabilpena.
• Ikasgelen mantenimendua eta garbiketa.
• Beharrezko denean: errekreoen zainketa, irteerak, beste zenbait
ekintzetan parte hartzea.
• Barne Araudiaren aplikazioa: Ikastolako Bizikidetza bultzatuz.
ARAUDIA:
1. Ikastolako lan-ordutegia zehatz betetzea.
2. Lanuztearen egiaztagiriak Administrariari aurkeztea.

60. Artikulua.- Langileen onespenak, hutsegite eta zigorrak
1. Langileen onespenak
Ikastolak, 25 urte edo gehiago lanean aritutako langileei onespen berezia agertuko
die, Zuzendaritza-Batzordeak erabakitzen duen leku eta era egokienean.
2. Langileen hutsegiteak
Gai hauekiko, Ikastolak indarrean dirauten xedapenak onartuko ditu, hots, 8/1980
Langileen Estatutua eta 1974ko Irailaren 25eko Ikastetxeen Lan-Ordenantza. Halere,
Ikastolak beste zenbait neurri har ditzake arautu gabeko hutsegiteak izan eta aurreko
legezko xedapenak aldatzen ez dituen bitartean.
Garrantziaren arabera, hutsegiteak, arinak, larriak edo oso larriak izan daitezke:
Hutsegite arinak
1.

Arrazoirik gabe, lanera hiru aldiz berandu iristea, 30 egunen barruan.

2.

Arrazoi edo baimenik gabe, lanera behin ez etortzea, 30 egunen barruan.

3.

Arrazoirik gabe, baja egoeraren berri eman ez edo beranduegi ematea.

4.

Ohizko eginkizunetan utzikerian erortzea —ikasleen asistentzia, behar den
bezala, ez zaintzea, agindutako lanak, ikasleen portaera okerrak ez zuzentzea,
etab.— baldin eta utzikeria honek ondorio larriak ekartzen ez dituen.

5.

Norbere buruarekiko txukuntasuna eta garbitasunik eza nabarmen agertzea.

6.

Utzikeriaz edo tratu desegokiaren ondorioz, instalazioetan nola baliabide
materialetan kalte arinak sortzea.

Hutsegite larriak

 943831752  943833690  zarautz@ikastola.eus www.zarauzkoikastola.eus

SALBATORE MITXELENA IKASTOLA
MARIA ETXE-TXIKI KALEA 14
20800 ZARAUTZ
44
1.

Arrazoirik gabe, lanera hiru aldiz baino gehiagotan eta hamar aldiz baino
gutxiagotan berandu iristea, 30 egunen barruan.

2.

Arrazoi edo baimenik gabe, behin baino gehiagotan baina hiru aldiz baino
gutxiagotan lanera ez etortzea edo lanetik ateratzea, 30 egunen barruan.

3.

Ikastolako Hezkuntza
Komunitatearen edozein pertsonaren errespetu edo
duintasunaren aurkako jokabideak hartzea.

4.

Giza-Segurantzan ondorioak izan ditzaketen familian gertatutako aldaketen berri
bere garaian ez ematea.

5.

Gaixorik azaltzea, hala ez denean.

6.

Lan-eginkizunetan utzikeria eta arduragabekerian erortzea, beste pertsona
nahiz Ikastolaren funtzionamenduan eragin kaltegarriak sortuz.

7.

Isilpean eta diskrezio osoz gordetzekoak diren aztertutako gai eta idatzizko
dokumentuen erabilpen okerraren ondorioz, pertsonei nahiz Ikastolari kalteak
sortzea.

8.

Ikastolako instalazioak nola baliabide pedagogikoetan kalte larriak sortzea,
behin eta berriz emandako erabilpen okerraren ondorioz.

9.

Hiruhilabeteko baten barruan, hutsegite arinean berrerortzea.

Hutsegite oso larriak
1.

Arrazoirik gabe, lanera hamar aldiz baino gehiagotan berandu iristea, 30 egunen
barruan.

2.

Arrazoi edo baimenik gabe, lanera hiru aldiz baino gehiagotan ez etortzea edo
lana uztea, 30 egunen barruan.

3.

Bere ardurapean jarritako zeregin eta gestioetan iruzurra, desleialtasuna eta
konfiantza-gehiegikeria agertzea.

4.

Bere lanetan, behin eta berriro, lan errendimendu eza nabarmena agertzea.

5.

Ohiz hori azaltzea.

6.

Zuzendariarekiko errespeturik eza nabarmena agertzea eta Ikastolak bere
funtzionamendurako dauzkan arauak nabarmen ez betetzea.

7.

Hezkuntza Komunitateko edozein kide hitzez nahiz ekintzez gaizki tratatzea,
bere duintasuna larri kaltetuz.

8.

Gezurretan aritu, egia espreski ezkutatu edota adierazpen maltzurrak egitea,
Ikastolaren interes eta izena arriskuan jarriz.

9.

Esanekoak ez bete eta diziplinarik eza nabarmena agertzea.

10. Hezkuntza datu, faktura eta orokorrean, dokumentu ofizialak aldatu eta
faltsifikatzea.
11.

Sei hilabeteko epean, hutsegite larrian berrerortzea.

3. Langileen zigorrak
Zigorrak ezartzerakoan Legeek xedatzen dutena hartu beharko da kontuan: L.E. (58
eta 60 atalak) eta I.L.O. (67, 68, eta 69 atalak).
I.L.O. 67. Atala
Larritasunaren arabera, Zuzendaritza taldeari edo Batzordeari dagokie zigorrak
ezartzeko ahalmena, Lan Kontratuaren Legean eta Agindu honetan erabakitakoaren
arabera. Edozein zigor dela eta, idatziz adieraziko zaio interesatuari eta honek jaso
duela adierazi edo komunikazioaren jakitun dela izenpetu behar du.
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I.L.O. 68. Atala
Hutsegitearen izate eta larritasunaren arabera, hauek dira ezar daitezkeen zigor
handienak:
1.

Hutsegite arinak direnean: ahozko oharra, idatzizko oharra eta bi eguneko lan
eta soldata geraldia.
L.E.ren 58. atalaren arabera, ezin da opor edo atseden eskubideen gutxiketa
ezarri eta ezta multarik ere.

2.

Hutsegite larriak direnean: idatzizko oharra, ohar hori bere espedientean
agertuz eta hiru-hamabost egun bitarteko lan eta soldata geraldia.

3.

Hutsegite oso larriak direnean: hamasei eta hirurogei egun arteko lan eta
soldata geraldia eta bidaltzea.

I.L.O., 69 Atala
Ikastetxeek zigorra ezartzeko duten ahalmenak Zuzendaritzak gertakizuna ezagutzen
duen edo ezagutu dezakeenetik hamabost egunera betearaziko du, hutsegite arinak
direnean; hogeita hamar egunera, hutsegite larriak direnean eta 60 egunera,
hutsegite oso larriak direnean.

61. artikulua.- Irakasleen eskubideak
Irakasleak eskubide hauek ditu:
a) Irakaskuntza-askatasuna izatekoa eta haren sinesmenak errespetatuak izatea,
Curriculum Proiektuaren, mailako programazio koordinatuaren eta ematen dituen
irakasgaien esparruan, Ikastetxeko Berezko Izaera errespetatuz, eta haren
Hezkuntza Proiektuaren eta Curriculum Proiektuaren arabera.
b) Kooperatibako urteko planei buruzko informazioa jasotzekoa, bai eta beren lana
ahalik eta ondoen egiteko beharrezko informazioa ere.
c) Hezkuntza-prozesuak eta eskola-bizitza hobetzeko ekimenak iradokitzekoa eta
arduradunei proposamenak aurkeztekoa, beren lanbide-zereginaren eta ekintzaarloen esparruan.
d) Etengabeko prestakuntzako ikastaro eta jardueretan parte hartzekoa,
ikastetxeko Zuzendaritza Taldeak ezarritako irizpide, plan eta lehentasunen
arabera.
e) Hezkuntza-ikerketan eta -berrikuntzan aritzekoa, beren ekintza-arloen eta
lanbide-zereginaren esparruan, betiere, kooperatibaren plan eta arauekin bat
etorriz.
f) Beren ekintza-arloen eta lanbide-zereginaren esparruan sor daitezkeen
lantaldeetan, hobekuntza-jardueretan eta proiektuen garapenean parte hartzekoa.
g) Eskola-bizitza garatzen eta hobetzen laguntzekoa, honela: irakaskuntza lanaren
bidez; maila, zikloa, mintegia eta abar koordinatuz; eta tutore funtzioaren bitartez.
h) Ikastetxeko gobernuan parte hartzekoa, indarreko legediak zehaztutako
organoen bidez. Hauek dira: Irakasleen Klaustroa eta irakasleek Partaidetza
Organoko kide izateko aukeratutako ordezkariak. Zuzendariak egingo du organo
horretako kide izango diren irakasleak aukeratzeko deialdia, legez ezarritako
prozedurari jarraituz.
i) Beren lehentasunak argudioz azaltzekoa, maila jakin batean aritzea eskatzeko
edo lanbide-igoera eskatzeko. Eta eskaera edo helegiteak aurkeztekoa
Zuzendaritzari edo kasuan-kasuan dagokion organoari.
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j) Berdintasunezko tratua izatekoa eta hezkuntza-komunitatean merezi duen
begirunea jasotzekoa, beren hezkuntza-funtzioaren eta ekarpen pertsonalen
arabera.
k) Kooperatibako instalazio, baliabide eta zerbitzuak erabiltzekoa, kasuan-kasuan
ezarritako bide, baldintza eta arauak betez.

62. Artikulua.- Tutorea
FUNTZIO OROKORRA
Gela osoaren eta ikasle bakoitzaren Hezkuntza prozesu integralaren arduradun
zuzena izatea.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Bere etapako (ziklo, maila) tutore eta irakasleekin koordinatuko da batez ere, eta
Koordinatzaile, Ziklo Koordinatzaile eta Orientazio departamentuarekin izango ditu
harremanak.
HAUTAKETA
Talde Pedagogikoak izendatzen du iradokizunak kontuan harturik.
DEFINIZIOA
Tutorea irakaslea denez, irakasleari atxikitutako funtzioez gainera, beste hauek ere
baditu:
a) Ikasleekiko
1.

Bere ardurapean dagoen ikasle bakoitzaren nortasun nahiz ezaugarri
akademikoen ahalik eta ezagutza sakonena bereganatzea. Horretarako, aurreko
tutoreak jasotako behaketaren informazioa eta hainbat kasutan, Indartze
neurrietako txostenak, erabiltzea.

2.

Tutoretzako planak egin eta garatu eta baloratzea asteroko tutoretza saioetan.

3.

Ikasleen ikasketak bideratzea eta behar denean, Orientazio Departamentuari
laguntza eskatzea elkarlanean..

4.

Bere taldeko behar bereziak dituen ikasleari curriculum egokitzapenak diseinatu,
garatu eta baloratzea, Orientazio Departamentuko kideen laguntzarekin.

5.

Taldearen eta ikasle bakoitzaren emaitza akademiko, jokaera, lan-giroa eta
harremanen inguruko jarraipena egin, hurrengo tutoreari eta irakas-taldeari
adieraztea ere.

6.

Lan ohituren eza nabarmenetan nahiz diziplina kasuetan ikaslearekin egoera
aztertzea, arazoa konponbidean jarriz eta hartutako neurrien jarraipena egitea
beharrezkoa den prozedura martxan jarriz. .

b) Irakasleekiko
1.

Bere ardurapean dagoen taldeko ebaluazio-emaitzak jaso eta kontrastatzea.
Ikasle bakoitzaren eta taldearen inguruko proposamenak
jaso. Indartze
neurrietako kasuetan erregistratuz.

2.

Ikasle eta irakasleen arteko harremanak hobetzeko eta arazoak konpontzeko
bitartekari izatea.

3.

Bere taldeko irakasle guztiekin koordinazioan curriculum proiektua aurrera
eraman.
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c) Gurasoekiko
1.

Kurtso hasieran gelako gurasoekin bilera egin, ikasturteko planifikazioaren berri
emanez.

2.

Urtean hirutan gutxienez ikasleen hezkuntza prozesuaz (akademikoa izan ala
ez) gurasoak informatzea. Hezkuntza Premia berezietako kasuetan Laguntza
gelako irakasleekin edo orientatzailearekin batera.

3.

Diziplina arazo arinen jakinaren gainean jarri.

ARAUDIA
1.

Jarritako hitzordua bi aldeek errespetatu behar dute.

63. Artikulua.- Irakasle tutoreen izendapena
Ikasturte-hasieran, Talde Pedagogikoak talde bakoitzeko tutoreak izendatuko ditu,
etapako koordinatzaileak eta orientatzaileak proposatuta aukeratuko da.
Ikaslearen ikasketa prozesua eta familiekin harremanak errazteko ondorengo erara
ditugu banatuta tutoretza epeak. Hauek ahal denean behintzat, adostutako eran
planifikatzen saiatuko da Talde Pedagogikoa.
HH2

tutorea ikasturte baterako

HH3-HH4

tutore bera 2 ikasturtetarako

HH5-LH1-LH2 tutore bera 3 ikasturtetarako
LH3-LH4

tutore bera 2 ikasturtetarako

LH5-LH6

tutore bera 2 ikasturtetarako

DBH1-DBH2

tutore bera 2 ikasturterako

DBH3-DBH4

tutorea ikasturte baterako

64 Artikulua.- Pedagogia Terapeutikoko Irakasleak
FUNTZIO OROKORRA
Hezkuntza premia bereziak eta hezkuntza premia espezifikoak dituzten ikasleen
irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan esku-hartu ikasketarako dauden oztopoak
bideratzen ahaleginduz.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Irakasle hau Orientazio Departamentuko kide izango da eta erlazio zuzena izango
du kokaturik dagoen etapako irakasleekin eta dagokionean, komunitate eskolarreko
kolektibo eta organo desberdinekin (barrukoak zein kanpokoak: Berritzeguneko
gure erreferentearekin eta espezialista desberdinekin; Berritzeguneko pedagogia
terapeutikako mintegiarekin; ASPACE; Udaletxeko Gizarte Zerbitzuko teknikariekin;
E.P.I.rekin; gabinete pribatuetako espezialista desberdinekin, ...)
FUNTZIOAK
1. Hezkuntza Premia Bereziak (HPB) eta hezkuntza premia espezifikoak (HPE)
dituzten ikasleen ezaugarriak ezagutu orientatzailea eta tutorearekin batera.
2. Orientatzailearekin
batera,
ikasketetarako
oztopoak
aholkularitza eta elkarlana eskaini tutore eta irakasleei.

gainditzeko

3. Tutore eta irakasleekin batera, hezkuntza premia espezifikoak dituzten
ikasle zehatzen programazioak egokitu.
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4. Tutoreek C.E.I.rako dokumentazio ofiziala osatu PT-aren eta hezkuntza
laguntzailearekin batera, eta ikasle hauen ikasmaterialak aukeratu edo/eta
sortu. Curriculum horien garapena eta balorazioa elkarrekin egin.
5. Ikasleei ikasketarako dituzten oztopoak gainditzen lagundu banan-banan
edo talde txikian esku-hartuz ohiko ikasgelan edo laguntza gelan.
6. Ikasleen ebaluazio prozesuan parte hartu tutoreekin, arloko irakasleekin eta
ikasleak laguntzailea balu, baita honekin ere. Egoerak hala eskatzen
duenean, erabaki hartze prozesuan orientatzailearekin batera, aholkatu.
7. Familiekin zuzeneko harremana mantendu tutorearekin batera.
8. Kanpoko espezialisten tratamendua behar denean, Orientatzailea eta
tutorearekin batera, espezialista desberdinekin harremanak mantendu eta
jarraipena egin.
9. Berrikuntza pedagogikoetan eguneratua egoten saiatu eta hauetan
jasotakoak Orientazio Departamentuan aztertu, laburbildu eta egokiak
baloratzen direnak hedatu berrikuntzak proposatuz.
10. Tutore eta orientatzailearekin batera, bizikidetzan sortzen diren arazoei
erantzuna ematea.
11. Orientatzailea eta tutorearekin batera etorri berriak diren ikasleen harrera
eta inklusioa erraztea ikastetxearen jardueretan parte har dezan sustatuz.
12. Hizkuntza-errefortzatzeko programazioa egitea ikasleen
egokituz, material didaktikoak antolatzea, prestatzea
hezkuntza-errefortzua ematea.

ezaugarrietara
eta dagokion

13. Ikastolen Elkarteko etorkinen mintegian eta Berritzeguneko hizkuntza
indartzeko mintegian parte-hartu.

65. Artikulua.- Departamentu buruak
FUNTZIO OROKORRA
Area edo sail bakoitzeko arlo akademikoaren arduradunak izatea.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Talde Pedagogikoaren eta Koordinatzaile Pedagogikoaren pean aurkitzen dira, eta
departamentu kide guztien artean erabakitakoaren erantzuleak dira.
HAUTAKETA
Osatzen den departamentu bakoitzeko kideek hautatzen dute, izaera errotatiboa
izanik (2 urte).
DEFINIZIOA
1.

Ikastolako Proiektu Curricularraren eraketan parte zuzena hartzea.

2.

Ondorengo gaiei buruz, Departamentuko koordinazioa aurrera eramatea, beti
Ikastolako proiektu curricularra oinarri izanik:

3.

•

Edukien programazioa.

•

Metodologia.

•

Aktibitateak eta hauen lanketa progresiboa.

•

Ebaluaketa.

Departamentuan sor daitezkeen iritzi desberdinak bateratzea.
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4.

Departamentuko irakasleen birziklatzerako posibilitateak ezagutzea, horretarako
behar diren bitartekoak aurkeztuz.

5.

Etapako edo, beste departamentuekin koordinazioa bideratzea.

6.

Edozein berrikuntzaren aurrean, programazioen azterketa egitea, egin beharko
liratekeen aldaketak irakasleengandik jaso edota berak proposatzea.

7.

Departamentu-bilerak prestatu eta konbokatzea, eta hartzen diren erabakien
aktak jasotzea.

8.

Departamentuko funtzionamenduaren ebaluazioa egitea eta Talde Pedagogikoan
urtero azaltzea.

OHARRA: Departamentuen eraketa aldakorra izango da, garaian garaiko premiak
ikusirik. Orientatiboki osatu beharreko Departamentuak hauexek lirateke:
Hizkuntza bakoitzarena (ingelesa, euskara, gaztelera, frantsesa), Zientziak
(Matematika - Natur), Plastika-teknologia, Gizartea, EKA....

66. Artikulua.- Komisio buruak
FUNTZIO OROKORRA
Eskaintzen den zerbitzu pedagogiko horren ekipamendu eta materialaren arduraduna
izatea.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Talde Pedagogikoaren eta Zuzendariaren pean aurkitzen dira.
HAUTAKETA
Klaustroak edota Talde Pedagogikoak
errotatiboa izan daitekeelarik.

hautatzen

ditu,

iraunkorra

edota

• Komisioen eraketa Ikastolak duen beharraren arabera aldakorra izango da,
dena den, gutxienez hurrengo lan komisioak, beraiei dagozkien arduradunekin,
osatuko dira: Liburutegia, Laborategia, Informatika eta Ikus-entzunezkoak.
• Komisio-buruek puntualki beren plangintzak aurrera eraman ahal izateko
pertsonalaren beharra balute, horrela adieraziko diote Talde Pedagogikoari.
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2. Kapitulua.- IRAKASLEEN LAN ETA KOORDINAZIO TALDEAK
67. artikulua.- Irakasleen lan- eta koordinazio-taldeak
Hauek dira Salbatore Mitxelena ikastolan lan egiteko, irakasleak koordinatzeko
eta Haur eta Lehen Hezkuntzaren koordinaziorako eta hobekuntzak kudeatzeko
ditugun oinarrizko taldeak:
-

Mailako bilerak

-

Ziklo eta etapako bilerak

-

Orientazio departamentuko bilerak

-

Proiektu berezien bilerak: Agenda 21, Ikaskide
doluaren protokoloa, Hizkuntza proiektua...

proiektua,

EFQM,

Beste hauek berriz, Bigarren Hezkuntzako irakasleak, mintegiak eta etapa bera
koordinatzeko eta hobekuntzak kudeatzeko ditugun oinarrizko taldeak dira:
-

Mailako bilerak

-

Ziklo eta etapako bilerak

-

Mintegiak

-

Orientazio departamentuko bilerak

-

Proiektu berezien bilerak: Konpetentziak, Agenda 21, Ikaskide proiektua,
EFQM, greba protokoloa, Hizkuntza proiektua...

Talde horiek aipatzeak ez du esan nahi mugatuak direnik. Batzordeak, Zuzendaritza
taldeak eta Talde Pedagogikoak proposatu eta erabakiko du talde horiek birmoldatzea
edo funtzioak aldatzea, beti ere Ikastolako hezkuntza proiektua garatzeko eta erronka
berriei ahalik eta hobekien erantzuteko asmotan.

68. Artikulua.- Haur eta Lehen Hezkuntzako irakasleen lan- eta koordinaziotaldeak
Ziklo edo maila batera esleitutako irakasleek mailako edo zikloko taldea osatzen
dute.
Etapako taldeak berriz, Salbatore Mitxelena Ikastolan ondoren zehazten den erara
daude osatuta:
- HH2, HH3, HH4, HH5, LH1 eta LH2 mailetako irakasle eta espezialistek Haur
Hezkuntzako etapa osatzen dute.
- LH3, LH4, LH5 eta LH6 mailetako irakasle eta espezialistek Lehen Hezkuntzako
etapa osatzen dute.
- DBH1, DBH2, DBH3 eta DBH4 mailetako irakasle eta espezialistek Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako etapa osatzen dute.
Zehar-proiektu batera esleitutako irakasleek ere lantaldea osatzen dute, proiektu
hori kooperatibaren irismen bereziko atal bat bada (Agenda 21, Ikaskide proiektua,
EFQM, doluaren protokoloa, Hizkuntza proiektua...)
Lan-taldeen mahaiburua zikloko koordinatzailea izango da, edo hura koordinatzeko
izendatutako pertsonak.
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Talde horien lan-bilerak urteko egutegia egitean zehaztutako esparruan egingo dira,
eta Zuzendaritza Taldeak eta etapako koordinatzaile taldeen zereginak
lehentasunen arabera antolatzeko emandako jarraibideen arabera.

69. Artikulua.- Haur eta Lehen Hezkuntzako mailako lan-taldeen funtzioak
Etapa horietako mailako/zikloko taldeen funtzioak honako hauek dira, bereziki:
a) Ikasturtea hasi aurretik, mailako urteko programazio orokorra berrikustea eta
haren aplikazioa prestatzea. Horretarako, kooperatibaren programazio orokorra,
Zuzendaritza Taldearen arauak, eta urteko planaren eta Hezkuntza Proiektuaren
helburuak hartuko dituzte kontuan.
b) Mailako irakasgaien programazio koordinatua egitea, kooperatibaren berezko
izaera errespetatuz, Hezkuntza Proiektuarekin eta Curriculum Proiektuarekin bat
etorriz, eta etapa bakoitzeko curriculuma garatzeko irizpideak zein Zuzendaritza
Taldearen arauak kontuan hartuz.
Programazio horiek hauek hartzen dituzte barne: kontzeptuzko, prozedurazko eta
jarrerazko helburuak zein edukiak; helburuak; ebaluazio-prozedurak eta irizpideak, eta haien haztapen zehatza; ikasleen ikasketa aktiboa eta adierazgarria
bideratzeko metodo pedagogikoak eta baliabide didaktikoak; eta aniztasuna
tratatzeko zein finkatzeko eta errekuperazioko planak, ikasleek etxean egin
beharreko lan pertsonalaren planak, eta abar, eta haien jarraipena. Eta etapakoekin
bat etorri behar dute.
c) Programazio horien unitate didaktikoak, helburuak, metodologia eta berariazko
baliabide didaktikoak egunero modu koordinatuan nola aplikatu prestatzea.
Esperientzia ebaluatzea, bai eta ikasleen gaitasun, behar eta interesetara nola
egokitzen den ere.
d) Ikasleen etengabeko ebaluazioa eta orientazioa egiteko prozedurak eta irizpidea
elkarrekin diseinatzea eta aplikatzea, kooperatiban ezarritako sistemaren barruan,
Hezkuntza Proiektuaren eta Curriculum Proiektuaren heziketa integraleko edukiak
kontuan harturik, bai eta programetan zehaztutako kontzeptuzko, prozedurazko eta
jarrerazko eskumen eta helburuak ere, maila, arloan eta abarretan adostutakoen
arabera, eta Zuzendaritza Taldearen arauei jarraituz. Ariketak ahalik bizkorren
zuzentzea eta,
haien bidez, ikasleei
beharrezko informazioa
ematea,
programazioetan argi eta garbi azaldutako ataletan ikasleek duten ikasketajarduera hobetzen laguntzeko, ebaluazio-aldi bakoitzeko eta ikasturteko ikasketaprozesuan zehar.
e) Jarduera osagarrien urteko programaren barruan eskola-esparruko zein eskolaz
kanpoko esperientzia eta ekimenak sustatzea; alde batetik, ikasleen ikasketa
aktiboa eta adierazgarria bultzatzeko, eta beste batetik, natura- zein gizarte
ingurunearekin duten interakzioa hobetzeko, ekimena eta sormena gara ditzaten,
eta ahalik ondoen sozializa daitezen. Besteak beste, hauek izan daitezke
esperientzia eta ekimen horiek: atazak, lehiaketak, trukeak, bisitaldiak eta
urteurren adierazgarriak.
f) Ikastetxeko bizikidetza-arauak koordinazioz eta koherentziaz aplikatzen direla
zaintzea, ikasleen eskola-bizitzako esparru guztietan. Bizikidetza ebaluatzea, eta
hura hobetzeko iradokizun eta proposamenak helaraztea, koordinatzailearen bidez.
g) Ikasturtean zehar, orientazio-plana eta mailako ikasleen aniztasunaren trataera
koordinazioz eta koherentziaz aplikatzen dela zaintzea. Horretarako etapako
koordinatzailearen eta orientatzailearekin neurriak adostuz.
h) Mailako urteko programen garapenaren eta betetze-mailaren hiru hilean behingo
jarraipena egitea, aurrez ezarritako adierazleak kontuan hartuz.
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i) Zuzendaritza Taldearen eta Etapako Kudeaketa Taldearen proposamenak
aztertzea, eta etapako Curriculum Proiektua eguneratzeko proposamenak adostea,
aniztasuna ahalik eta hobekien tratatzeko, baliabide eta ekipoak optimizatzeko,
komunikazioa hobetzeko, etab., bai eta beren burua eguneratzeko eta lanbide
jarduna hobetzeko ere.
j) Ikasleei eta familiei urteko planei buruz eman beharreko informazio eta saioen
edukiak elkarrekin koordinatzea eta prestatzea, Etapako Kudeaketa Taldeak
ezarritako irizpideei jarraituz. Eta, dagokionean, beste etapa batzuetarako edo
kanpo-trukerako informazioak prestatzea.
k) Mailako edo zikloko irakaskuntza- eta ikasketa-prozesuen emaitzak aztertzea,
ikasle eta familien iritziak ere kontuan hartuz, eta kanpoko emaitzekin alderatzea.
Emaitzak hobetzeko ekimenak zehaztea eta garatzea, kooperatibaren planekin bat
etorriz, eta emaitzen jarraipena hiru hilean eta urtean behin egiteko helburu eta
adierazleak ezartzea.

70. Artikulua.- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleen lan- eta
koordinazio-taldeak
Mailako eta/edo zikloko taldeak (koordinazio bertikalerako) eta mintegiak
(horizontalerako) dira derrigorrezko bigarren hezkuntzako irakasleen talde-lanerako
eta koordinaziorako oinarrizko egiturak.
Ziklo edo maila batera esleitutako irakasleek mailako edo zikloko taldea osatzen
dute.
Kooperatibako curriculumeko gai bereko edo antzeko irakasleak, bestalde,
mintegietan biltzen dira, talde-lana eta koordinazio bertikala gauzatzeko,
zuzendaritza-taldeak erabakitako antolamenduari jarraiki.
Berariaz zehaztutako zeharkako proiektuetarako izendatutako irakasleek ere
lantaldea osatzen dute, Kooperatiban atal berezia eta hedadura handikoa direnean,
adibidez: HIZPRO taldea, EFQM taldea, Agenda 21 taldea, hainbat protokolo
lantzeko taldeak...
Urteko egutegiarekin batera zehaztutako lan-bileretan elkartuko dira, eta,
zereginak ordenatu eta lehenesteko, zuzendaritza-taldearen eta etapako
zuzendariaren jarraibideak hartuko dituzte aintzat.

71. Artikulua.- Bigarren hezkuntzako mailako eta/edo zikloko taldeen
zereginak
Mailako eta/edo zikloko taldeek zeregin nagusi hauek dituzte:
a) Ikasturtea hasi aurretik, mailako/zikloko urteko programazio orokorra
berrikustea eta haren aplikazioa prestatzea. Horretarako, kooperatibaren
programazio orokorra, Zuzendaritza Taldearen arauak, eta urteko planaren eta
Hezkuntza Proiektuaren helburuak hartuko dituzte kontuan.
b) Ikasleek etxean egiteko lan pertsonalerako jarraibideak modu koordinatuan
aplikatzeko prestatzea, ikasleen ordezkariei entzun ondoren.
c) Ebaluazioko eta aurre-ebaluazioko probak modu koordinatuan aplikatzeko
prestatzea, ezarrita dauden jarraibideak eta mintegietako buruen nahiz ikasle
ordezkarien iritzia ahaztu gabe.
d) Errekuperazioetarako eta errefortzuetarako berariazko programak modu
koordinatuan aplikatzeko prestatzea, ezarrita dauden jarraibideen eta mintegietako
buruen nahiz ikasleen ordezkarien iritziaren arabera.
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e) Jarduera osagarrien urteko programaren barruan eskola-esparruko zein eskolaz
kanpoko esperientzia eta ekimenak sustatzea; alde batetik, ikasleen ikasketa
aktiboa eta adierazgarria bultzatzeko, eta beste batetik, natura- zein gizarte
ingurunearekin duten interakzioa hobetzeko, ekimena eta sormena gara ditzaten,
eta ahalik ondoen sozializa daitezen. Besteak beste, hauek izan daitezke
esperientzia eta ekimen horiek: atazak, lehiaketak, trukeak, bisitaldiak, urteurren
adierazgarriak…
f) Ikastetxeko bizikidetza-arauak koordinazioz eta koherentziaz aplikatzen direla
zaintzea, mailako/zikloko ikasleen eskola-bizitzako esparru guztietan. Aplikazioa
ebaluatzea
eta,
koordinatzailearen
bitartez,
hobetzeko
iradokizun
eta
proposamenak helaraztea, ikasleen ordezkariekin eta familiekin hitz egin ostean.
g) Ikasturtean zehar, mailako eta/edo zikloko orientabide-plana eta ikasleen
aniztasunaren trataera koordinatua eta koherentea den gainbegiratzea, tutore
taldeekin batera. Koordinatzailearen bitartez, orientabide-taldeari eta etapako
zuzendariari edo ikasketa buruari egokitzapenen edo beharrezko neurri
zuzentzaileen berri ematea eta hitzartutakoak aplikatzea, ikasleen ordezkariei eta
familiei entzun ondoren.
h) Mailako eta/edo zikloko urteko programak nola garatzen diren aztertzea,
ebaluazio-saioetan.

72. Artikulua.- Bigarren hezkuntzako mintegiko taldeen zereginak
Hona hemen mintegiko taldeen zeregin nagusiak:
a) Ikasturtea hasi baino lehen, maila bakoitzeko irakasgaien urteko programazio
koordinatua egiteko jarraibide orokorrak eguneratzea, Kooperatibaren berezko
izaera errespetatuz, heziketa- eta curriculum-proiektuarekin koherente izanez eta
etapa bakoitzeko garapen-dekretuak eta zuzendaritza-taldearen gida lerroak aintzat
hartuta.
Gida lerrotan, honako hauek sartzen dira: maila bakoitzeko helburuak eta
kontzeptuzko, prozedurazko eta jarrerazko gaitasun eta edukiak; ikasleen
ikaskuntza aktiboa eta esanguratsua ahalbidetzeko metodo pedagogikoak, eta
baliabide didaktikoen eta ekipamendu berezien erabilera eraginkorra; aniztasuna,
errefortzua, errekuperazioa eta ikasleek etxeetan egin beharreko lan pertsonala
aintzat hartzen dituzten planak; eta horien guztien jarraipena.
b) Maila eta ziklo bakoitzeko arloko irakasle taldeen programazio-zereginak
koordinatzea, helburuak, edukiak eta ebaluazio-irizpideak ziklo eta etapakoekin
koherenteak izan daitezen.
c) Arloko prozedura eta irizpide orokorrak batera diseinatzea, ikasleei etengabeko
ebaluazio orientatzailea eskaintzeko, heziketa- eta curriculum-proiektuetako
hezkuntza
integraleko
edukiak,
batetik,
eta
programetan
zehaztutako
kontzeptuzko, prozedurazko eta jarrerazko gaitasun eta helburuak, bestetik, aintzat
hartuta. Halaber, atal horietako bakoitzak ebaluazioan izango duen haztapena
adostea, irakasgai eta ziklo bakoitzerako.
d) Programak aplikatzeko eta betearazteko prozesuak koordinatzea. Aurreikusitako
metodologia, edukiak, baliabideak… helburuak lortzeko egokiak diren eta ikasleen
behar, gaitasun eta interesetara moldatuta dauden balioestea, ikasturtean zehar.
Eta, beharrezkotzat jotzen denean, egin beharreko egokitzapenak adostea, etapako
zuzendaria jakinaren gainean jarri aurretik.
e) Kooperatiban ezarrita dagoen sistemari jarraiki adostutako prozedurak eta
etengabeko ebaluaziorako irizpideak nola aplikatzen diren gainbegiratzea, ebaluazio
bakoitzean eta ikasturtean zehar. Maila berean irakasgai bera irakasle batek baino
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gehiagok ematen dutenean, ebaluazio-proba orokorrak eta irizpideak berberak izan
daitezela bermatzea, ikasle guztiak berdintasunez ebaluatzeko.
f) Urteko programan eta Kooperatibako jarduera osagarrien plan orokorrean,
ikasleen ikaskuntza aktiboa eta esanguratsua ahalbidetzeko eta haien eskola
barruko nahiz kanpoko errendimendua hobetzeko moduko jarduerak eta ekimenak
prestatzea.
g) Etapako kudeaketa-taldearen gida lerroei jarraiki, urteko planen inguruko
informazioak eta horiek ikasle eta gurasoei komunikatzeko saioen edukia
koordinatu eta prestatzea. Eta, dagokionean, beste etapa batzuetarako edo kanpotrukerako informazioak prestatzea.
h)
Etapako
kudeaketa-taldean
arloko
curriculum-proiektua
eguneratzeko
proposamenak adostea, helburu hauekin: aniztasuna hobeto tratatzea, baliabideak
eta ekipamenduak optimizatzea, komunikazioa hobetzea eta taldeko kideen
zeregina eguneratu eta hobetzea.
i) Departamentuko eta maila bakoitzeko irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuen
emaitzak aztertzea, ikasle eta familien pertzepzioa barne, eta kanpoko
erreferenteekin alderatzea.
j) Ikastetxeko planei jarraiki, hobetzeko ekimenak zehaztu eta adostea, eta
hiruhilekoan nahiz urtean behin jarraipena egiteko helburuak eta adierazleak
finkatzea.

73. Artikulua.- Haur-hezkuntzako, lehen eta bigarren hezkuntzako Orientazio
departamentua
FUNTZIO OROKORRA
Gure ikastetxeak eskaintzen duen hezkuntza kalitatezkoa izan dadin, kolektibo eta
organo desberdinei orientazio laguntza eskaini eta Hezkuntza premiak dituzten
ikasleen
irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuaren
kudeaketa
aurrera
eraman
beharrezkoak diren laguntza neurri guztiak aktibatuz.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Departamentu honek erlazio zuzenak izango ditu Talde Pedagogikoarekin eta
Zuzendaritza Taldearekin, eta dagokionean, komunitate eskolarreko kolektibo eta
organo desberdinekin (bertakoak: ebaluatze kontseiluak, gurasoak,... eta kanpokoak:
Berritzegunea, Ikastolen Elkartea, Aspace, Udaletxeko gizarte zerbitzuak, Drogen
prebentziorako teknikariak,...).
OSAKETA
Orientatzailea, pedagogia terapeutikoko irakasleak eta hezkuntza laguntzaileak.
FUNTZIOAK
1. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan sor daitezkeen zailtasunei aurre hartzeko
egokiak ikusten diren prozedurak diseinatu, gauzatu eta orientabideak eman.
Beharrezkoak ikusten diren neurri prebentiboak bideratu.
2. Irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuan,
tutore
eta
gurasoekin
batera,
identifikatzen diren zailtasunen aurrean orientabidea eman eta beharrezkoak
ikusten diren neurriak adostu eta bideratu.
3. Orientazio Departamentura datozen kasu guztien informazioa ondo
erregistratu eta artxibaturik mantendu (modu fisikoan nahiz informatikoan)
datuen babesaren legeak dioen konfidentzialtasuna ardura osoz betez.
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4. Hezkuntza premia berezi eta espezifikoei erantzuteko ikastetxez kanpo eskuhartzen duten profesional desberdinekin koordinatu eta jarraipena egin.
5. Ikastetxearen antolamenduan beharrezkoak diren erabakiak proposatu Talde
Pedagogikoari eta Zuzendaritza Taldeari aniztasunari erantzuna emateko
(espazioen kudeaketa, ordutegien antolaketa, hezkuntza laguntzaileen
planifikazioa, ikasle berrien eta errepikatzaileen kokapena, talde nahasteak,
Tutore-ikastalde banaketa...)
6. Sumatu diren beharren arabera guraso eta ikasleen formaziorako
proposamenak egin eta Ikastetxeko formakuntza planean txertatzeko
bideratu.
7. Irakasleen arteko koordinazioa bermatu ziklo eta etapa aldaketetan ikasleen
jarraipenerako prozesuaren gauzatze ahalik eta egokiena ahalbidetuz.
8. Ikasle etorri berrien harrera, aurre-diagnostikoa, hizkuntza-errefortzua eta
abarrekoak diseinatu, garatu eta ebaluatu ikastetxearen bizitzan ahalik eta
ondoen integratua izango dela zainduz.
9. Orientazio Departamentuarentzako aproposak diren Ikastolen Elkarteko eta
Berritzeguneko
mintegietan
parte
hartu
bertako
lan-dinamikatik
ondorioztatzen diren zereginak betez.
10. Orientazio departamentutik datozen formakuntza plangintza desberdinetan
jasotako berrikuntzak aztertu, laburbildu eta egokiak baloratzen direnak
hedatu dagokion kolektiboari berrikuntzak proposatuz.

74. Artikulua.- Berariaz zehaztutako zeharkako proiektuko taldeak. Berariaz
zehaztutako proiektuko taldeen eraketa eta zereginak
Berariaz zehaztutako proiektu baterako izendatu diren irakasleek proiektuko taldea
osatzen dute.
Lan-taldeak zikloko koordinatzaileak edo koordinazio-lanez arduratuko direnek
zuzenduko dituzte, erakunde titularraren izenean eta zuzendaritza-taldearen eta
zuzendariaren jarraibideak aintzat hartuz.
Urteko egutegiarekin batera zehaztutako lan-bileretan elkartuko dira, eta,
zereginak ordenatu eta lehenesteko, zuzendaritza-taldearen eta etapako
zuzendariaren jarraibideak hartuko dituzte aintzat.
Hauek dira berariaz zehaztutako proiektuko taldearen zeregin nagusiak:
a) Proiektuaren xedea, balioak eta ikuspena zehaztea, Kooperatibakoak aintzat
hartuta eta zuzendaritza-taldearen eta zuzendariaren jarraibideei men eginez.
b) Ikasturtea hasi aurretik, proiektuaren urterako plan orokorra berrikustea eta
urteko plan berriaren helburuak eta edukiak eguneratzea, Kooperatibaren
programazio orokorra, zuzendaritza-taldearen jarraibideak eta urteko planaren
nahiz heziketa-proiektuaren helburuak kontuan hartuta.
c) Asteko, hileko eta hiruhilekoko unitateetan aurreikusitako esperientziak eta
jarduerak modu koordinatuan aplikatzeko egin beharrekoa egitea. Esperientzia eta
metodologia gainbegiratzea eta ikasleen, irakasleen, irakasle ez diren langileen,
familien eta abarren gaitasun, behar, interes eta abarretara egokitzen den
ebaluatzea.
d) Proiektuaren urteko plana nola garatzen den eta ezarritako adierazleen arabera
zenbateraino bete den aztertzea, hiruhilekoan behin. Beharrezko egokitzapenak eta
neurri zuzentzaileak adostea, eta zuzendaria jakinaren gainean jartzea.
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e) Proiektuaren urteko emaitzak aztertzea, ikasle, familia, langile eta abarren
pertzepzioa barne, eta kanpoko erreferenteekin alderatzea.
Ikastolako planei
jarraiki, hobetzeko ekimenak zehaztu eta adostea, eta hiruhilekoan nahiz urtean
behin jarraipena egiteko helburuak eta adierazleak finkatzea.
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3. Kapitulua. IRAKASLEAK EZ DIREN LANGILEAK
75. Artikulua.- Irakasleak ez diren langileak
1. Irakasleak ez diren langileak Kooperatibako hezkuntza-komunitateko partaideak
dira. Haren izaera propioa ezagutu eta errespetatzen dute, eta, beren zeregin eta
erantzukizunetatik, Zuzendaritzari, irakasleei, ikasleei eta horien senitartekoei
laguntzen diete, Kooperatibaren zerbitzuak eta hezkuntza proiektua egoki
garatzeko.
Hori dela eta, heziketa-proiektuari jarraiki euskara menperatu beharko dute
guztiek, ahoz eta/edo idatziz erabiltzeko, kasuan kasukoa, eta Kooperatiban
bizikidetza egokia izan dadin eta ikasleen artean ordena eta diziplina zaintzeko
egingo dute lan.
2. Irakasleak ez diren langileen lotura eta harreman-esparrua: Laneko harremana
izango dute, une bakoitzean indarrean eta aplikagarri dagoen laneko legediari,
langileen estatutuari eta hitzarmen kolektiboari jarraiki.
3. Irakasleak ez diren langileek Zuzendaritzaren edo nahiz berariaz izendatutako
arduradunaren esanetara egingo dute lan, arlo administratiboan, ikastetxeko
zerbitzu espezifiko edo laguntzakoetan nahiz Kooperatibako edo Zuzendaritzako
zerbitzuetan. Zeregin hori indarreko lege orokorrak, Kooperatibako estatutu
sozialak, arautegi hau eta laneko legedia eta hitzarmen kolektibo aplikagarriak
betez gauzatuko dute, fede onaren, lankidetzaren, talde-lanaren eta etengabeko
hobekuntzaren printzipioei jarraiki.
Irakasleak ez diren langileek Kooperatibaren kudeaketan eta gobernuan parte hartu
behar dutenean, arautegi honetan ezarritakoa bete beharko da, eta indarreko
legediak finkatzen duen ordezkaritza izango dute eskola-kontseiluan.

76. Artikulua.- Irakasleak ez diren langileen diziplina-araubidea
Diziplina-araubideari dagokionez, irakasleak ez diren langileak honako hauek
arautuko dituzte:
Une bakoitzean indarrean eta aplikagarri dagoen laneko legedian, langilearen
estatutuan, hitzarmen kolektibo aplikagarrian eta indarreko hezkuntzako
arautegietan ezarritakoak eta, bereziki, 1985eko uztailaren 3ko 8/1985 LODEk eta
2006ko maiatzaren 3ko 2/2006 LOEk.

1. Atala. IKASLE-IRAKASLEEN IRAKASKUNTZA-JARDUEREI LAGUNTZEKO
ZERBITZUAK
77. Artikulua.- Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen laguntzaileak.
Hezkuntza laguntzaileak
FUNTZIO OROKORRA
Autonomiari eta Curriculumera sartzeari lotutako esku-hartzeak burutuko dituzte
hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleekin eta beren gaitasun profesionalak
eskainiko dituzte hezitzaile modura, ez dozente modura, alegia.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
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Langilea hau Orientazio Departamentuko kide izango da eta erlazio zuzena izango
du kokaturik dagoen gelako tutore, P.T.,
irakasleekin beharren arabera eta
ikastetxeko orientatzailearekin.
komunitate eskolarreko kolektibo eta organo desberdinekin erlazioak ere izango
ditu hala dagokionean: Berritzeguneko espezialista desberdinekin; ASPACE;
C.R.I;...
FUNTZIOAK
1.1 Irakasle eta tutorearekin parte hartu hezkuntza premia berezietako ikasleen
banakako programazioak (C.E.I edo Curriculum sarbide egokitzapena) aurrera
eramaterakoan eta jarraipena egiterakoan.
1.2 Zainketa pertsonala, portaera eta komunikazioa, mugitzeko trebetasunak,
norberak bere burua zuzentzea, komunitatearen erabilpena, osasuna eta
segurtasuna bezalako bizitzara moldatzeko trebetasunaren programazioan
kolaboratu, gauzatu eta jarraipena egin.
1.3 Ikastetxeko gainontzeko pertsonalarekin batera era aktiboan parte hartzea
H.P.B ikasleei jolasaldi eta atsedenaldietan arreta eman eta zaintzeko orduan.
Gainontzeko ikasleekin behar bezalako harremanak izan ditzaten laguntza emango
zaie.
1.4 Laguntza eta aholkularitza profesionalarekin (logopedak, fisioterapeutak,
irakasle espezializatuak, hezkuntza-premia berezietarako aholkularitzak...) parte
hartzea hezkuntza-premia berezietako ikasleekin egin beharreko jardueretan,
jarduera horiek haien presentzia eskatzen badute.
1.5 Laguntza osagarriaren profesionalarekin (logopedak, fisioterapeutak, CRIko
irakasleak, okupaziozko terapeutak...) lankidetzan jardutea hezkuntza-premia
berezietako ikasleek, curriculumera sartzeko, behar dituzten altzari, material eta
laguntza teknikoak egokitu eta erabiltzeko orduan.
1.6 Behar duen hezkuntza-premia berezietako ikasleei haien eskola jarduera egin
ahal izateko joan-etorrietan laguntzea.
1.7 Istripuak prebenitzeko eta lehen laguntzak emateko teknikak aplikatu edo
haietan laguntza ematea, ezarritako jarduera protokoloen eta jarraibideen arabera.
1.8 H.P.B ikasleen banakako programazioan balorazio-ebaluazioan eta gurasoekin
egiten diren bileretan parte hartu.

78. Artikulua. Haur Hezkuntzako Goi Teknikari langilea
Haur Hezkuntzako lehen zikloko haur-hezitzailea. Betiere, maisu edo maistra batek
gainbegiratuta jardungo du.
Honako hauek dira honen konpetentzia profesionalak, pertsonalak eta sozialak:
a) Haurrei zuzendutako hezkuntzako esku-hartzea eta arreta soziala programatzea,
Ikastolak duen proiektu kurrikularreko jarraibideetatik, eta banakoen, taldearen eta
testuinguruaren ezaugarrietatik abiatuta.
b) Jarduera garatzeko baliabideak antolatzea, haurren beharrak eta ezaugarriak
kontuan izanda.
c) Programatutako jarduerak garatzea, baliabide eta estrategia metodologiko
egokiak erabilita eta konfiantza-giroa sortuta, ikastolaren ildo pedagogikoak eta
jardunbideak errespetatuz.
d) Ikastolaren hezkuntza proiektuaren xedeen eta prozeduren ildotik, familiekin
jarduteko estrategiak diseinatu eta aplikatzea, esku hartzeko prozesua hobetzeko.
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e) Beste profesional edo zerbitzu batzuen parte-hartzea eskatzen duten haurren eta
familien beharrei erantzutea, baliabide eta prozedura egokiak erabilita.
f ) Pertsonekin, baliabideekin edo ingurunearekin lotutako gorabeheren aurrean
jardutea, segurtasuna eta konfiantza emanez, eta, hala badagokio, ezarritako
jardun-protokoloak aplikatzea.
g) Esku hartzeko prozesua eta lortutako emaitzak ebaluatzea eta, horretarako,
prozesuarekin lotutako dokumentazioa prestatu eta kudeatzea, eta informazioa
ematea, zerbitzuaren kalitatea hobetzeko.
h) Bere lanbide-jardueraren inguruko ezagupen zientifikoak eta teknikoak egunean
edukitzea, bizitza osoan ikasteko dauden baliabideak erabilita.
i) Haurrekin eta horien familiekin, dagokion taldeko kideekin eta bestelako
profesionalekin
harremanak
izatea:
gizarte-trebetasunak,
eta
aniztasuna
kudeatzeko gaitasuna erakustea, eta sortzen diren gatazketarako konponbideak
ekartzea.
j) Ingurune seguruak sortzea, jarduerak planifikatu eta garatzean segurtasunaraudia eta -protokoloak errespetatuz.

79 Artikulua.- Liburutegi Zerbitzua
Irakatsi eta ikasteko prozesuak hobetzearren Kooperatibak abian jarritako
euskarrietako bat da liburutegi zerbitzua. Curriculum-proiektuarekin eta arlo
guztietako programetako helburu eta edukiekin bat etorriz ikasleen interesa, jakinmina, lan pertsonala… sustatzea du helburu.
Zeregin horretarako izendatutako pertsonak erantzukizunez egingo du bere lana,
erakunde titularraren izenean eta heziketa-proiektua garatzeko estrategiei eta
Zuzendaritzaren aginduei jarraiki.
Zuzendaritzak esleitutako bibliografiako baliabideak eraginkortasunez antolatu eta
kudeatuko ditu, ikasleen ikaskuntza pertsonal, aktibo eta esanguratsua sustatzeko
eta irakasleei beraien zereginean hobeto laguntzeko. Zuzendaritza-taldeak
zehaztutako planak eta zuzendari pedagogikoaren orientabideak hartuko ditu
kontuan.
Horretarako, Salbatore Mitxelena ikastolako Hezkuntza Proiektuaren ikuspegi
orokorra ezagutu eta partekatuko du, eta informazioa sistematikoki tratatzeko
trebetasuna eta ekimena, horiek gobernatzeko ahalmena eta erabiltzaileak
orientatu eta egoki tratatzeko gaitasuna izan beharko ditu.

80. Artikulua.- Liburutegiko arduradunaren eginkizunak
1.- Hondatuta dauden edo falta diren liburuak kontrolatu.
2.- Liburutegiaren mantenimendu eta antolaketaz arduratzea:


Liburuak sailkatu eta kokatuz.



Liburuen fitxeroak eguneratuz.



Liburuak ordenatuz.

3.- Urteroko liburu-inbentarioa egitea.
4.-

Liburutegiaren erabilpenerako plana
onartutakoaren kontrola eramatea.

Talde Pedagogikoan

proposatzea

eta

5.- Liburutegiko funtzionamendu ebaluazioa egitea eta Talde Pedagogikoan kurtsoko
edota beharren arabera azaltzea.

 943831752  943833690  zarautz@ikastola.eus www.zarauzkoikastola.eus

SALBATORE MITXELENA IKASTOLA
MARIA ETXE-TXIKI KALEA 14
20800 ZARAUTZ
60

81. Artikulua.- IKTetako zerbitzuetako komisio eta
eginkizunak

arduradunaren

FUNTZIO OROKORRA
Informazio eta Komunikazio Teknologien inguruko proiektu, azpiegitura
baliabideen funtzionamenduaz arduratuko da.

eta

FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Ikastola osora hedatzen den plan bat izanik bertako erabiltzaile guztiekin du
erlazioa, bereziki zuzendaritza eta etapa desberdinekin.
Ikastolatik kanpo Ikastolen Elkartearekin, beste ikastoletako dinamizatzaileekin eta
mantenu enpresarekin du erlazioa.
DEFINIZIOA ETA FUNTZIOAK
IKT dinamizatzailea
1. IKT planaren ardura, planaren barruan sortzen diren proiektuen gainean
egotea, alor guztietan lan eginez (azpiegituran, formazioan eta
dinamizazioan batik bat).
2. IKT komisioaren bilerak konbokatzea.
3. Etapa guztietako ordezkariekin eta zuzendaritzarekin harreman estuan egon.
4. Mantenu teknikariekin harremanetan egon eta haiek egin beharreko lana
planifikatu.
5. Ikudea eta Ikastola Irekia proiektuaren ardura izango du. Eguneraketak
instalatu eta arazoak bideratu. Honez gain, atal akademikoaren arduraduna
izango da, ikudearen kudeaketa akademikoaz arduratuaz.
Etapetako ordezkariak:
6. IKT dinamizatzaileak zuzenki etapa baten edo batzuren ardura hartzen du
eta beste etapetan egin beharreko lana errazteko ordezkariak daude IKT
komisioan
7. Intzidentziak jaso.
Ikasdat – atal akademikoaren arduraduna:
8. Ikasdaten kudeaketa ekonomikoaz arduratzen da.
Ikasweb arduraduna:
9. Ikasweb proiektuaz arduratzen da. Webgunea elikatu,
zerrendak kudeatu eta programaren eguneraketak egin.

erabiltzaileen

Ikasys arduraduna:
10. Ikasys proiektuaren ardura izango du.
11. IKT dinamizatzailearekin harreman zuzena izango du (bera ez denean).

2. Atala. ZERBITZU EKONOMIKOA/ADMINISTRATIBOAK
82. Artikulua.- Administraria
FUNTZIO OROKORRA
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Azpiegitura eta arlo juridiko-laboral eta ekonomiko-finantzarioaren kudeaketan parte
hartu.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Bereziki administrari orokorrarekin erlazionatuko da, nahiz eta gainontzeko
kolektiboekin ere erlazioa izan. Administrazio taldeko kide eta zuzendaritza??? Ez dut
argi taldeko kide da.
DEFINIZIOA ETA FUNTZIOAK
1.

Azpiegitura eta arlo juridiko-laboral eta ekonomiko-finantzarioaren kudeaketan
parte hartu.

2.

Oro har, idazkariarekin batera ikastola inguruko funtzio desberdinetatik etorritako
eginkizun administratiboez arduratzea.

3.

Zerbitzu azpibatzordearen ( garraioa, jangela , zaintza ) ardura eraman eta
dinamizatzailea izatea.

4.

Jangela autogestionatua. Jarraipena, fakturazioa eta kudeaketa eta kontrola.

Azpiegitura kudeaketaren funtzioak:
5.

Langileen datu baseen kudeaketaren jarraipena eramatea.

6.

Administrarien Mintegian parte hartu.

7.

Matrikulazio kanpainan parte hartu ( Ate ireki eguna etab. )

8.

Kontratazio azpibatzordean parte hartu eta dinamizatzailea izan

9.

Lan osasun eta arriskuen prebentzioaren partaide izan.

10. Langile komitearekin harremana mantendu eta elkartu behar denean
Funtzio juridiko-laboralak:
11. Langileen ordezkapenen ardura.
12. Langileen ziurtagiriak ziurtagirien ardura.
13. Langileen baimenen ardura.
14. Langileen dieta eta gastuen ardura eramatea.
15. Langile egutegien onarpenaren ardura eta kontrola.
16. Egin beharreko lan kontratuen ardura izan .
17. Ordainketa eskuordetuaren tramitazioa, jarraipena eta kontrolaren ardura izan.
18. Nominen tramitazioa, jarraipena eta kontrolaren ardura izan.
19. Gizarte Segurantzaren (altak, bajak eta kotizazioak) tramitazioa, jarraipena eta
kontrolaren ardura izan.
20. Aurre-erretiroen tramitazio administratiboaren ardura izan: aurre-erretiroak,
hauen ordezkapenetarako egutegiak…
21. Langileei dagozkien bonifikazio eta dirulaguntzen tramitazio administratiboaren
ardura izan .
22. Ogasun Sailarekiko dokumentazioaren ardura: 110, 190, 10-T.

83. Artikulua.- Idazkaria
FUNTZIO OROKORRA
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Ikastolako funtzionamendu administratiboan parte hartu eta dagokion mailan,
kudeatu.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Bereziki zuzendaria eta idazkari orokorrarekin erlazionatuko da, nahiz eta gainontzeko
kolektiboekin ere erlazioa izan.
DEFINIZIOA ETA FUNTZIOAK
1. Sarrerako komunikazioaren ardura izatea.
2. Telefonogunearen ardura eramatea.
3. Ikastola inguruko salmenten ardura eramatea.
4. Instalazioetako giltzen kontrola eramatea.
5. Irteeren tramitazio administratiboaren
aterpetxeen kontratuak, kobraketak,...)

arduraduna

(autobusaren

erreserba,

6. Zerbitzuen (jangela, autobusa, zaintza,...) eguneroko kudeaketaren ardura izatea
(hiruhilabeteko txostenak, eguneroko zerrendak, abisuak, oharrak,...).
7. Oro har, gurasoentzako diren ohar, deialdi eta abarren ardura eramatea.
8. Ikasleen ziurtagiriak eta tituluen erregistroaren ardura eramatea.
9. Ikastola inguruko tramitazio administratiboak aurrera eramatea: Enjoy english,
udalekuak, ikastolako jaia,
10. Osakidetzak eskatzen duen prozesuaren arduradura izatea.
11. Ikasleen bekak eskatzen duen prozesuaren arduraduna izatea.
12. Matrikulazio kanpainaren barruan, funtzio administratiboen ardura izan.
13. Testu liburuen, material suntsikorra eta material didaktikoen erosketen eta
itzulketen prozesu administratiboen ardura izatea.
14. Ikasdat aplikazioaren ardura, zeregin hauetan:
 Datu basea kudeatzea
 Kudeaketa ekonomikoa: erreziboen kudeatzea.
 Kudeaketa akademikoa: noten kudeatzea.
 ―Ikastola Irekia‖ren garapenean eta dagokion mailan kudeaketa aurrera
eramatea.
15. Oro har, administrariarekin batera ikastola inguruko funtzio desberdinetatik
etorritako eginkizun administratiboez arduratzea.

3. Atala. GARBITASUNEKO, MANTENTZEKO, ZAINTZAKO ETA ABARRETAKO
ZERBITZU OSAGARRIAK ETA KOMUNAK
84. Artikulua.- Mantenuko arduraduna
FUNTZIO OROKORRAK
Azpiegitura mantentzeko eginkizunak betetzen ditu.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Administrazioarekin harreman zuzenak ditu.

 943831752  943833690  zarautz@ikastola.eus www.zarauzkoikastola.eus

SALBATORE MITXELENA IKASTOLA
MARIA ETXE-TXIKI KALEA 14
20800 ZARAUTZ
63

DEFINIZIOA
1. Eraikin, instalazio eta altzarien mantenuaz eta konponketa sinpleetaz arduratzea.
Bere esku ez balego, dagokion profesionala aurkitu eta konponbidean jarri.
2. Eraikinaren kanpoko ateak ixteko ardura du: sarrera nagusiak, aldagelak eta
garajea.
3. Berokuntza, argindar eta abarren funtzionamenduaz arduratzea.
4. Eraikin, instalazio eta altzarien egoera gainbegiratzea irakasleen eskaeraz..
5. Etxe-barruko zakarrontziak atera eta kanpoko garbiketaz arduratzea. Geletakoa ez
dagokio berari.
6. Garbitzaileen lana eta plangintza gainbegiratu adostutakoa jarraituz.
7.

Ebakuazio plana administrariarekin batera kudeatu.

85. Artikulua.- Fotokopiagailu gelaren arduraduna
Gela honen erabilpen-araudia honakoa izango da:
1. Irakasleek behar dituzten kopien originalak arduradunari entregatuko dizkiote lau
egun lehenago.
2. Bertako arduradunari iritsitako lana, lehentasunaren arabera burutuko du.
3. Irakasleak behar izanez gero fotokopiagailua:
• 30 kopia arte tresna honetan erabili ahal izango du.
• 30 kopia baino gehiago direnean Priporta erabiliko da.
4. Bere lanak burutzeko ikasleren batek fotokopiaren bat beharko balu, irakaslearen
ardura litzateke horiek egitea. Fotokopia hauek ordaindu egin beharko dira.
5. Material faltak edota aberiaren bat sumatzen denean Idazkariari jakinaraziko zaio.
6. Dena den, saiatu beharko genuke ahalik eta lan gehienak arduradunari ematen
(ezarritako epearen barruan).

86. Artikulua.- Autobuseko begiralea
FUNTZIO OROKORRA
Bidaiaren funtzionamendu egokiaren arduraduna da.
Funtzionatzeko erlazioak
Administrariarekin harreman zuzena izango du. Dena den, harreman eta koordinazio
estua izan behar du Idazkariarekin ere.
DEFINIZIOA
1. Erabiltzaileen geltokiak eta zerrendak eguneratuta izan.
2. Haur txikienei igotzen eta jaisten lagunduko die.
3. Bidaiarien jarrera zainduko du.
4. Inoiz ez du haurra bere geltokitik kanpo jaisten utziko, ezta geltokian bakarrik
utziko ere. Hala balitz, Ikastolara eramango du edo idazkaritzan jakinarazi.
5. Diziplina arazoen berri Zuzendariari emango dio.

87. Artikulua.- Garbitzaileak
FUNTZIO OROKORRAK
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Azken Portu, Ixpilla eta Ikastola barruko garbiketa orokorraren arduradunak.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Harreman zuzena izango du mantenu-arduradunarekin.
DEFINIZIOA
1. Adostutako garbitasun-plana betetzea.
2. Orokorrean, aipatzen diren instalazio hauen garbiketa egingo
dute:
• Irakasleen gelak, laborategiak, informatika-gela, gimnasioa, plastika- gelak,
ikasgelak, liburutegia, pasilloak, komunak, aldagelak eta bulegoak.
• Leiho guztiak garbitu.
3. Ikaslerik gabeko lan-egunetan, mantenuko arduradunak planifikatutako lanak
betetzea.

88. Artikulua.- Jangelako Koordinatzailea
KOORDINAZIOARAKO HELBURUAK


Begirale taldearen dinamizazioa zaindu.



Jangela heziketa gune izan dadin bermatu.



Komunikazio eta harremanak sustatu.



Jangelako heziketa gunearen antolaketa eta plangintza aurrera eraman.



Gurasoekin harremanak.



Irakasleekin harremanak.

KOORDINATZAILEAREN FUNTZIO ETA BETEBEHARRAK
1.

Ekintzen antolaketa bermatu.

2.

Begirale taldea antolatu eta dinamizatu.

3.

Begirale berriei beraien funtzioak adierazi.

4.

Gertaera ezberdinen inguruan zentroa jakinaren gainean jarri.

5.

Ikasle guztien kontrola eraman (gurasoei deitu behar bada 12:30-13:00
bitarte)

6.

Puntualitatea zaindu.

7.

Komunikaziotarako eta harremanetarako sustatu.

8.

Begiraleen informea jaso.

9.

Begiraleen beharrak asetu.

10. Jangela zein patio guneen garapen egokia zaindu.
11. Begirale taldearen irizpide batasuna bermatu.
12. Ikastola eta gurasoen arteko koordinazio egokia ziurtatu.
13. Sukaldeko langileekiko egunero koordinazioa mantendu.

89. Artikulua. Sukaldaria
Administrari
orokorraren
agindupean,
elikagaiak
eskuratzea
ornitzaileei
beharrezkoak diren eskaerak eginez, elikagaiak prestatzea, horiek egoera eta itxura
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onean daudela bermatzea, sukaldea eta bertako tresnak garbi izatea eta elikagaien
manipulazioari eta segurtasunari eta higieneari buruzko arautegiak betetzea izango
dira haren ardurak.

90. Artikulua. Sukaldari laguntzailea
Sukaldariaren agindupean, sukalde-, jangela-, sukalondo- eta garbiketazerbitzuetan lagunduko du, sukaldea eta bertako tresnak garbi izateaz arduratuko
da eta elikagaien manipulazioari eta segurtasunari eta higieneari buruzko
arautegiak beteko ditu.

91. Artikulua. Zaintza gelako begiralea
4. Atala. LANGILE BATZARRA
FUNTZIO OROKORRA
Orokorrean, langileri osoari dagozkion gaiak tratatzen ditu organo honek.
FUNTZIONATZEKO ERLAZIOAK
Batzar honen deialdia, komiteak, delegatuek edota langileek egin dezakete, baldin eta
plantilla osoaren % 33 baino gehiago direnean.
ARAUDIA
1.

Ohiz, bilerak lanorduz kanpo egingo dira. Dena den, urgentziazko bileraren bat
beharrezkoa balitz, lanorduen barruan egiteko aukera dago, Zuzendariak hala
baimentzen badu. Lan Hitzarmenean jasotzen da lanorduen barruan egiteko
aukera.

2.

Ohiz, deialdiak, idatziz eta gai-ordena zehaztuz, iragarki-taulan jarriko dira
beranduenez bilera bezperan.

3.

Bilera hauetara joatea beharrezkoa da (ez da derrigorrezkoa izango), eta
(baina) erabakikorra gertatzen bada, binkulantea izango da langileria
osoarentzat.

4.

Konbokatzaileek batzarreko idazkaria izendatuko dute eta bilera guztien akta
jaso beharko du.

5.

Ohiz, botazioak eskua altzata egingo dira; dena den, norbaitek sekretuan egitea
eskatuko balu hala egingo dira.

6.

Langile Batzarrak, onartutako prozeduraren bitartez, erabakiren baten berri
Ikastolako estamentu guztiei emateko eskubidea izango du, Zuzendaria
jakinaren gainean jarriz.

7.

Greba-kasuetan:

7.1. Grebarako deialdi baten aurrean, eta hala egitea erabakiko balu Batzarrak,
Zuzendaritzari ahalik eta azkarren eta gutxienez egun bat lehenago abisatzea
derrigorrezkoa da.
7.2. Urgentziazko deialdi baten aurrean, gutxieneko zerbitzuak mantendu beharko
dira: (maila eta eraikin bakoitzeko irakasle bat, administraritzako langile bat eta
Zuzendaria.) beti ere legeak horretara derrigortzen bagaitu.
Batzar hauen erabakikortasuna eta binkunlazioa kontuan harturik, hona hemen
proposamen batzuk:
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•

Langileriaren estatutuek (1980) diotenaren arabera, erabaki batek binkulantea
izateko, plantillaren gehiengo absolutua beharko du. Baldintza hau betetzen
duten erabaki guztiak binkulanteak izango dira. Une horretan ikastolan bertan
lanean dauden langileen kopurua hartuko da kontuan gehiengoa zenbatekoa
den erabakitzeko garaian. Dena den, aurrejubilatuek, bajan daudenek eta
abarrek eskubidea dute parte hartu eta bozkatzeko.

•

Bestalde eta grebaren gaia harturik, Greba inguruko Dekretuak dionaren
arabera, greba egin nahi ez duenari lan egiteko eskubidea errespetatuko zaio,
baita alderantziz ere. Kasu horietan bera izan beharko da gerenteari lana edo
greba egingo duen abisatu behar diona.

BESTE ZENBAIT
1.

Greba-deialdi baten aurrean, Langile Batzarrak erabakitakoa aztertu ondoren,
Batzordeak, edota presazkoa denean Lehendakariak erabakiko du klaserik
emango den ala ez.

2.

Greba deialdi baten aurrean, hartutako erabakien berri zuzendariak emango die
gurasoei.

3.

Moderatzaileari dagokionez, klaustroan ezartzen den araudi berbera aplikatuko
da.

4.

Denboralizazioari dagokionez, bilera konbokatzaileek batzarra hasi aurretik
jakinaraziko dute.
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4. Kapitulua. BIZIKIDETZA BEHATOKIA
92. Artikulua. Bizikidetza Behatokiaren osaketa
Bizikidetza Behatokia ondorengo kideez osatuta dago:


Zuzendaritza-taldeko kide bat.



3 irakasle (bat etapa bakoitzeko).



6 ikasleen ordezkari (DBH 3 eta DBH 4 gelako bakoitzeko 1).



Jantokiko ordezkari bat.



Eskola kiroleko ordezkari bat



Bi guraso.



Orientazio-saileko bi lagun.

93. Artikulua. Bizikidetza Behatokiaren funtzioak


Elkarbizitza Plana egin eta martxan jarri; ondoren, planaren jarraipena eta
ebaluazioa ere egin.



Estamentu guztiek zuzenean parte hartu.



Hezkuntza Komunitate
proposatu.



Guztion artean elkar zaintzeko kultura garatzen lagundu; norberaren burua eta
gainerakoena zaintzea aberastasun- eta poztasun-iturri bezala ulertuz. Eskuhartze prebentiboak bultzatu.



Ikastetxearen elkarbizitza-arauak aztertu (agerikoa: barne araudia eta
ezkutukoa: idatzita ez dagoena); araudiaren diagnostikoa egin eta hobetzeko
neurriak ere martxan jarri.



Harremanak hobetzeko bidean, proposamenak, egonezinak eta iradokizunak
jaso estamentu guztiengandik, era horretara, gatazkak konpontzen eta
elkarbizitza osasuntsua eratzen ikasteko.



Eguneroko martxan sortzen diren beharrak
bideratzeko ekintza-protokoloak proposatu.



Berdinen arteko balizko tratu txarrak edota indarkeriazko kasuak detektatu
(triptikoak dibulgatu, galdeketak, soziogramak, testak...) eta adostutako
neurriak lehenbailehen martxan jartzen direla bermatu.



Lankidetza sustatu inguruko beste erakunde, organizazio eta entitate batzuekin,
elkarbizitza positiboa eta kooperazio-kultura sustatzeko.



Ezinbestekoak dira komunitate osoko kideen lankidetza, konpromisoa eta
erantzukizunen banaketa. Honetarako kolektibo bakoitzak argi eduki behar ditu
bere funtzioak bizikidetza planaren garapenean eta funtzio horiekin ados egon.

osoari

harreman

positiboak

eta

sustatzeko

gatazkak

jarduerak

kudeatu

eta

94. Artikulua. Bizikidetza Behatokiko kide bakoitzaren funtzioak
a) Orientatzaileei dagozkienak:


Ikastetxean berdinen arteko tratu txarrei
elaborazioan parte hartu eta koordinatu.

aurre-hartzeko

eredu

baten
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Irakasleria aholkatu beraien tutoretza eta orientazio funtzioan.



Berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnean inplikaturiko kideekin jardun
(erasotzaile, erasotu eta ikusleak)



Berdinen arteko tratu txarrak gertatzen diren kasu bakoitzarentzako eskuhartze estrategiak proposatu.



Arrisku egoeretan dauden ikasleekin jarduteko eran irakasleak aholkatu.



Gurasoentzako prestakuntza planen elaborazioan parte hartu.

b) Irakasle-langileei dagozkienak:


Bizikidetzaren eredu kurrikularra diseinatzeko eta gauzatzeko ardura hartu.



Gatazka korapilatsuenak bideratzeko orientatzailearekin komunikazio bideak
ezarri.



Jarraituko den bizikidetza ereduaren gain gurasoak jakinaren gainean jarri.



Ikastetxean biolentziaren aurka lanean aritzeko gurasoen inplikazioa bultzako
duten formakuntza jarduerak burutu orientatzailearekin batera.



Ikasleekin beharrezkoak
bizikidetza hobetzeko.



Lankideekin gelako gatazken ebazpenean izandako esperientziak partekatu.

ikusten

diren

jarduera

guztiak

gauzatu

gelako

c) Zuzendaritza taldeari dagozkienak:


Bizikidetza plana babestu eta bultzatu.



Langileak babestu eta egiten den esfortzua aintzat hartu.



Planaren zehaztapen prozesuan parte hartu.



Administraziotik eta beste erakundeetatik datozen informazio eta orientabideak
kanalizatu.



Hartutako erabakiak eta adostutako prozedurak jarraitzen direla zaindu.



Irakasle eta familien arteko lankidetza eta elkar-ulertzea bultzatu.



Bizikidetza plana kanpoko eragileei adierazi



Zereginak gainontzeko kideei adierazi.



Arrisku egoeretan esku -hartu.



Ikuskaritza informatu beharrezko den kasuetan.

d) Familiei dagozkienak:


Ikastetxean bizikidetza hobetzeko eta tratu txarrak ekiditeko eskaintzen diren
formakuntzetan parte hartu.



Erantzukizun konpartitua aintzat hartu eta irakasleekin akordioak bilatu.



Ikasleen heziketa etikoarentzako irizpide komunak bilatu.



Etxetik lagundu neurri hezitzaile demokratikoekin.



Komunikaziorako une eta lekuak ezarri.



Bizikidetzarako arauen garapenean lankidetzan aritu.



Ikastetxean gauzatu diren esku hartzeen inguruan informaturik mantendu.



Berdinen arteko tratu txarrean inplikatutako ikasleei lagunduko dieten esku
hartzeak bultzatu.
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Ikastetxea informatu hainbat arrisku egoera adierazleez.

e) Ikasleei dagozkienak:


Berdinen arteko tratu txarrak ekiditeko ikastetxean abian jartzen dituen
ekimenetan parte hartu.



Bizikidetza arauen diseinuan, arau hauste horien
zehaztapenean eta ikuskatze prozesuetan parte hartu.



Ez onartu tratu txarrik ez eta errespetu faltarik agertzen duen egoerarik.



Bere laguntza eskaini behar duenari.

neurri

zuzentzaileen

e) Beste eragile hezitzaileei dagozkienak:


Beraien lankidetza heziketa zentroei eskaini.



Ikastetxe bakoitzaren plangintza errespetatu eta lagundu.



Elkar koordinatu.



Planaren garapenerako etekin handiena atera dakizkiekeen jarduerak garatu.

95. Artikulua. Bizikidetza Behatokiko bileren plangintza
Bere funtzioak aurrera eramateko gutxienez hiru bilera egingo ditugu:
ikasturtearen hasieran (Urteko Elkarbizitza Planaren eraketa eta difusioa),
ikasturtean zehar bilera bat (Urteko Elkarbizitza Planaren jarraipena eta ebaluazioa)
eta beste bat ikasturte amaieran (ebaluazioa eta memoria).
Bizikidetza Behatokiak beharren arabera bilera gehiago egitea erabaki dezake.
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V. TITULUA – ESKOLAZ KANPOKO HEZKUNTZA
ZERBITZUAK ETA GARRAIO, JANTOKI ETA BESTE
ZERBITZU OSAGARRI BATZUK
1. Kapitulua. ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK
96. Artikulua.- Eskolaz kanpoko kirol –eta kultura- jardueren helburuak,
diseinua eta segimendua
1. Kooperatibak antolatu eta kudeatutako eskolaz kanpoko kultura- edo kirol
jarduera guztien helburua ikasleen hezkuntza osatzea da, haien giza prestakuntza
integrala sustatzeko eta Kooperatibaren heziketa-proiektuaren edukiak eta planen
helburuak hobeto betetzeko.
2. Kooperatibaren izaera eta hizkuntza-proiektua kontuan izanik, eskolaz kanpoko
jardueren atalak berebiziko garrantzia du euskara ikasi eta hedatzeko. Jarduera
horietan esku hartzen duten entrenatzaile, monitore eta arduradun guztiek euskara
erabiliko dute eta ikasleek ere hizkuntza ikasi eta erabiltzea sustatuko dute.
Horretarako, Kooperatibako kirol koordinatzaile, irakasle berezien eta gorputzhezkuntzako irakasleen laguntza izango dute, behar izanez gero, zuzendaritzataldeak koordinaturik.
3. Kooperatiba, zuzenean antolatutako jarduera guztietan zein hirugarrenen bidez
antolatutakoetan, ikasle eta, hala dagokionean, bazkide guztiek edozein
jardueratan parte hartzeko egindako eskaerak betetzen saiatuko da. Hortaz, ez du
interesa duen inor baztertuko, jarduera horretako elitean ez egoteagatik, baldin eta
kirol hori egiteko konpromisoa hartzen badu, Kooperatibaren jarraibideei eta
hezkuntza-balioei men eginez.
Helburu horrekin, ikasle guztien parte-hartzea bermatzeko jarraibideak ezarriko
ditu Batzordeak, irizpide objektiboak oinarri hartuta eta Zuzendaritzak eta eskolaz
kanpoko jardueren arduradunak lagunduta, betiere parte-hartzaileek jarduera
horietara bertaratzeko, taldearekin elkarlanean jardun eta hobetzeko eta gainerako
betebeharrak betetzen badituzte.
4. Zuzendaritzak, eskolaz kanpoko jardueren koordinatzailearekin eta zuzendaritza
taldearekin batera, honako hauek prestatuko ditu: eskolaz kanpoko jardueren
urteko plan orokorraren aurrerapena, eskolaz kanpoko jarduera horien programazio
orokor koordinatua, ataletako planen jarraibide eta helburu nagusiak eta
kooperatibaren plan eta helburu nagusietan txertatzeko egoki iritzitako gainerako
irizpideak. Hauek guztiak ikastolako urteko planean txertatuko dira.
Indarrean dagoen legediaren arabera, aurrerapen hori Batzordeari aurkeztuko zaio,
apirilaren hasieran, eta ondoren Eskola Kontseiluari.
Eskolaz kanpoko kirol- eta kiroletako azpibatzordearen planaren emaitzen analisiak
eta helburuen betetze-mailak urteko memoriaren atal bat osatuko dute.
5. Kontseilu Errektoreak, Zuzendaritzak lagunduta, ikasleen eskubide eta
betebeharrak finkatuko ditu eskolaz kanpoko jardueren eremuan, baita
bertaratzeari, puntualtasunari, janzkerari, instalazio eta bitartekoen erabilerari eta
entrenatzaile, monitore, ordezkari, bazkide, arbitro, bisitari eta abarrekiko
portaerari eta errespetuari buruzko araudiak ere. Indarrean dagoen legedia betez,
araudi hori Eskola Kontseiluak onartu ondoren eta ikasle eta guraso edo legezko
ordezkariei jakinarazi ondoren jarriko da indarrean.
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6. Kontseilu Errektoreak, Zuzendaritzak eta eskolaz kanpoko jardueren
koordinatzaileak adieraziko diete bazkideei ezen haien seme-alabei eskolaz kanpoko
jardueretan laguntzeak eta gorabeheretan orientabide positiboa emateak
hezkuntza-balio handia duela eta seme-alabak ezagutzeko eta haien laguntasuna
eta lankidetza sustatzeko bide egokiak direla. Orobat, talde guztiek ordezkari bat
hautatzea sustatuko dute, eta ordezkari horien zereginak betetzeko bitartekoak
jarriko dituzte.
7. Eskolaz kanpoko jardueretako portaera desegokiak zuzentzeko prozedura Barne
Araudi honetako Ikasleen Eskubide eta Betebeharren Tituluak jasotakoa izango da.

97. Artikulua.- Entrenatzaileen hautaketarako irizpideak
-Boluntarioki parte hartu nahi dutenen zerrenda osatzen da.
-Aurreko urtetik dabilen entrenatzaileak, taldearekin jarraitzeko lehentasuna izan
ohi du baldin eta taldearen inguruko norbanakoek hala nahi badute: Guraso, ikasle
eta entrenatzaile beraiek.
-Gurasoek, ikasleen aurrean lehentasuna izan ohi dute.
-Izen emandako ikasleen arteko hautaketarako ondorengo irizpideak hartzen dira
kontuan:
o Taldean anai-arreba edo senitartekorik duten eta hauen arteko
harremana
o Ikasgelan erakusten duten jarrera
o Maila akademikoa
o Soin Hezkuntzan duten jarrera
o Bigarren hezkuntzako irakasleen irizpidea

98. Artikulua.- Entrenatzaileen jarraipena
-Urte hasieran bilera entrenatzaileekin urteko plangintza, jarrerak eta filosofia
aurkezteko
-Urte hasieran bilera guraso arduradunekin urteko plangintza aurkezteko
-Denboraldia martxan dela bigarren bilera entrenatzaileekin. Haien kezka, zalantza
eta galderak entzun eta jarrera, teknika eta filosofiaren inguruko bigarren saioa
-Denboraldi amaieran entrenatzaileekin azken bilera. Denboraldiko balorazioa eta
azterketa.
-Denboraldi bukaeran gurasoekin bilera urtea nola joan den aztertu eta beraien
kezkak entzuteko.
-Urtean eguneroko jarraipena bulego, telefono eta email bidez bai entrenatzaile,
guraso eta guraso arduradunekin.
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99. Artikulua.- Eskolaz kanpoko kirol- eta kultura-jardueren kudeaketa
Irakaskuntzako Kooperatibako eskolaz kanpoko kirol- eta kultura-jardueren planak
kudeatzeko eta garatzeko, eta instalazioak helburu horietarako erabiltzeko,
Kooperatibako Batzordeak komenigarritzat jotzen duen figura juridikoa baliatuko
da. Edonola ere, Batzar Nagusia jakinaren gainean egongo da.
Batzordeak
ezarriko
ditu,
Zuzendaritzaren
laguntzarekin,
Kooperatibako
instalazioak zerbitzu horietarako lagatzeko baldintzak, egutegia eta orduak.
Dagokionean instalazio horiek hirugarrenei (bazkideei, batik bat) alokatzeko
baldintzak ere hark finkatuko ditu, hala nola, beste batzuen artean:


Lukro asmorik ez izatea.



Deialdia zabala izatea.



Hezkuntza proiektuarekin eta Ikastolaren nortasunarekin bat etortzea
(euskararen erabilera, hezkidetza, laikotasuna, etab.)



Herriko taldea izatea



Gerta daitezkeen kalteen ardura izatea.

100. Artikulua.- Eskolaz kanpoko jardueren koordinatzailea
1.
Eskolaz
kanpoko
kirol-jardueren
arduradunak
bere
egingo
ditu
Kooperatibaren heziketa-proiektua, batetik, eta Kooperatibaren curriculumaren arlo
horren kudeaketan jasota dauden jarraibide bereziak, bestetik, baina, batez ere,
euskara sustatu eta erabiltzeari buruzkoak, ikastetxeko planei jarraiki.
Eskolako kirol-zerbitzuak kudeatzeko eta bere lankideen zereginak orientatu eta
ebaluatzeko gaitasuna izango du. Gainera, arlo horretako urteko kudeaketa-planaz
ere arduratuko da, dagokion batzordearekin eta zuzendaritza-taldearekin
elkarlanean.
Postu hori Batzordeak izendatzen du, kontratazio azpibatzordearen proposamenari
jarraiki.
Eskolaz kanpoko jardueren arduradunak eginkizun hauek ditu, oro har:
- Eskolaz kanpoko jardueretako sail eta taldeetako urteko jarduera-programa
koordinatua taxutzea, Kooperatibako planak eta zuzendaritzaren eta kasuan kasuko
batzordearen jarraibideak aintzat hartuta. Zuzendaritzari hileko deskargua egitea.
Era berean, Zuzendaritzari eta dagokion batzordeari horien berri ematea, Urteko
Planaren jarraipena egiteko jarraibideekin bat.
- Beharrezko entrenatzaileak, monitoreak eta laguntzaileak izatea, ezarritako
jarraibideen arabera, eta horien lana edo lankidetza bideratzea eta ebaluatzea.
- Sailetako arduradunekin batera, sail bakoitzeko kategoria guztietako taldeak
entrenatzeko oinarrizko orientabideak eta jarraibide teknikoak finkatzea. Horiek
betetzen direla bermatzeko, beharrezko prestakuntza- eta informazio-saioak
antolatzea, Urteko Planarekin aurretik. Halaber, horien garapenaz ere arduratzea.
- Lehiaketa eta partiden asteko egitaraua egitea eta doakienei (kooperatibako
langileei, monitoreei, jokalariei, familiei...) jakinaraztea, finkatutako jarraibideen
eta kanalen arabera. Era berean, horien garapen egokiaz arduratzea.
- Monitore eta ikasleek instalazioetan sartzeko eta erabiltzeko arauak betetzen
dituztela bermatzea, eta, halakorik egonez gero, kasuan kasuko jarduerarako ezarri
beharreko garraio-zerbitzuaz arduratzea.
Laguntzaileekin
batera
eta
Kooperatibak
izendatutako arduradunekin
koordinaturik, instalazioen egoeraz egunero arduratzea, jarduera bakoitzaren
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aurretik eta ondoren, ongi daudela egiaztatzeko, eta asteko egitarauko jardueretan
zehar instalazio eta materialak egoki erabiltzen direla ziurtatzea.
- Entrenatzailea edo monitorea ez dagoenean, unean uneko jardueran parte
hartzen ari diren ikasle eta/edo erabiltzaileei arreta eta orientabide egokiak
emateko ardura hartzea.
- Zuzendaritza-taldearekin eta arloko laguntzaileekin batera, jardueretako ikasle
erabiltzaileen familientzako Informazio eta Orientabide Planez arduratzea.
- Ikasleen jarduerak egokiago garatzeko eta instalazio eta materialen erabilera eta
egoera hobetzeko ekimenak zehaztea eta abiaraztea.
- Finkatutako jarraibideekin bat, tutoreen informazioaz arduratzea, tutoreek ikasleei
edo, hala badagokie, familiei beharrezko informazioa eman diezaien, eta, horrela,
Kooperatibaren curriculum-arlo horretan ikasleen jarraipena eta ebaluazio egokiak
izan daitezen.
- Euskararen erabilera sustatzea eta eskolaz kanpoko jardueren erabiltzaileen eta
bisitarien artean hedatzen eta hobetzen laguntzea, Kooperatibako irakasle taldeekin
eta arduradunekin elkarlanean ezarritako ekimenen eta planen bidez.
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2.Kapitulua.- JANGELAKO ZERBITZU OSAGARRIA
1. Zerbitzuak SALBATORE MITXELENA Ikastolako hezkuntza proiektuko helburuekin
bat egin behar du.
2. Ikasleek jangela-zerbitzua izateko eta arreta egokia jasotzen duten eskubidea
dute: eguneroko, asteroko eta urteko erabiltzaileak; menu motak, kooperatiba
bakoitzaren esperientzia eta erabilerak aintzat hartuta; eta abar.
3. Ikasle erabiltzaileen betebeharrak: zerbitzua ordaintzea, funtsezko higiene
arauak betetzea, elikagaiak aprobetxatzea, instalazioak egoki erabiltzea, euskaraz
hitz egitea…
4. Zerbitzuaren arau berezien erreferentzia: sarrera-irteerak, ordutegiak, portaera
egokia, atsedenaldiak… (urtero ere alda daitezke eta zerbitzuetako azpibatzordeak
kudeatuko ditu).

101. Artikulua: Jangelaren jarraipena
Zerbitzuetako Azpibatzordeak egiten du jangelaren jarraipena. Lau batzordekidek,
ikastolako irakasle bat eta ikastolako administrazioko kide batek hartzen dute parte
azpibatzorde honetan. Nolanahi ere, ikastolako azpibatzorde guztiak bezala,
zerbitzuen azpibatzordea ikasleen gurasoei irekia da, guztion artean kudeaketa
egoki bat aurrera eraman dezagun.

102. Artikulua: Jangelaren plangintza
Ikasturte bakoitzaren amaieran guraso guztiei hurrengo ikasturterako jangelaren
beharra izango duten ala ez galdetuko zaie idatziz, eta jangela zerbitzua behar
izanez gero, zenbat eta ze egunetan.
Galdeketa hau, Aste Santu inguruan bidaliko da postaz etxeetara. Garrantzitsua da
guztiontzat galdeketa hau behar bezala betetzea, onartutako plangintzaren
inguruan ez baitira ikasturtean zehar ez alta, ez baja ez egun aldaketarik onartuko.
Kasu bereziren bat suertatuko balitz (behar-beharrezkoa eta aurrikusi ezinezko
egoerak), idazkaritzan eman beharko du bere eskaeraren berri Zerbitzu
Azpibatzordeak aztertu eta baloratu dezan.

103. Artikulua: Jangelatik haurrak jasotzeko
Haurrak jangelatik jasotzeko aldez aurretik Idazkaritzan etorreraren berri eman
behar da.
Jasotzeko orduak 13:20etan edota 14:30etan izaten saiatu behar da. Gurasoek
ezingo dute inola ere jangela barrura sartu. Begirale edo koordinatzaileari adierazi
beharko zaio eta beraiek aterako dute ikaslea jangela barrutik.

104. Artikulua: Jangelako arau orokorrak
Garbitasuna: Bazkaldu aurretik eta ondoren eskuak garbitu. Zikinkeriak, ogia, ura,
… ez bota. Mahaiko tresnak ongi erabili; eskuarekin ez jan.
Portaera: Txukun jan. Baxu hitz egin. Ahoa beteta ez hitz egin. Aho itxiarekin jan.
Korrokadarik ez bota, Postrea bukatutakoan altxa. Hitz desegokiak ez erabili.
Begiraleak eta kideak errespetatu. Begiraleek esandakoa bete. Mahai bakoitzean
astero arduradunak izendatu. Bazkalorduan ezin da MP3 eta telefono mugikorrik
erabili.
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Ingurua: Komunak eta jolas-gelak zaindu. Eguerdian ezin da ikastolatik irten
(DBHko ikasleek gurasoen baimenarekin izan ezik).

105. Artikulua: Jangelan zuzendu beharreko jokabideak
Zuzendu beharreko jokabideak izan daitezke jokabide desegokiak, bizikidetzaren
aurkako jokabideak edo bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak. Horiek
eta aplikatu beharreko heziketa neurri zuzentzaileak Barne Araudi honetako VI
tituluan jasota gelditzen dira ere 3. Kapituluan: Ikasleen betebeharren urraketak
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3. Kapitulua.- GARRAIOKO ZERBITZU OSAGARRIA
Printzipioz SALBATORE MITXELENA Ikastolako garraio zerbitzua hiru urtetatik Lehen
Hezkuntzako bigarren mailako ikasleentzat bakarrik eskainiko da. Beste erabiltzaile
interesdunik balego kasua urtez urte aztertu beharko litzateke.
1. Zerbitzuak SALBATORE MITXELENA Ikastolako hezkuntza proiektuko helburuekin
bat egiten du.
2.- Ikasleek garraio-zerbitzua izateko eta arreta egokia jasotzen duten eskubidea
dute: uneko erabiltzaileak, aldi baterakoak, urtekoak, kooperatiba bakoitzaren
esperientzia eta erabilerak aintzat hartuta, eta abar.
3.- Ikasle erabiltzaileen betebeharrak: funtsezko portaera-arauak betetzea, sarrera
irteeretako ordutegia betetzea, urterako esleitutako jarlekua, garraioak egoki
erabiltzea, euskara…
4. Zerbitzuaren arau berezien erreferentzia: sarrera-irteerak, ordutegiak, portaera
egokia… (urtero ere alda daitezke eta zerbitzuetako azpibatzordeak kudeatuko
ditu).

106. Artikulua: Garraioko zerbitzuaren jarraipena
Zerbitzuetako Azpibatzordeak egiten du garraioaren jarraipena. Lau batzordekidek,
ikastolako irakasle bat eta ikastolako administrazioko kide batek hartzen dute parte
azpibatzorde honetan. Nolanahi ere, ikastolako azpibatzorde guztiak bezala,
zerbitzuen azpibatzordea ikasleen gurasoei irekia da, guztion artean kudeaketa
egoki bat aurrera eraman dezagun.

107. Artikulua: Garraioaren plangintza eta kudeaketa
Ikasturte bakoitzaren amaieran HH3tik LH2rako guraso guztiei hurrengo
ikasturterako autobusaren beharra izango duten ala ez galdetuko zaie idatziz, eta
garraio zerbitzua behar izanez gero, zein paradan, zenbat eta ze egunetan.
Beste erabiltzaile interesdunik balego idazkaritzan adierazi behar du eta kasua
zerbitzutako azpibatzordeak aztertuko luke dauden plaza kopurua eta beharren
lehentasunak kontuan izanik.
Galdeketa hau, Aste Santu inguruan bidaliko da postaz etxeetara. Garrantzitsua da
guztiontzat galdeketa hau behar bezala betetzea, onartutako plangintzaren
inguruan ez baitira ikasturtean zehar ez alta, ez baja ez egun aldaketarik onartuko.
Kasu bereziren bat suertatuko balitz (behar-beharrezkoa eta aurrikusi ezinezko
egoerak), idazkaritzan eman beharko du bere eskaeraren berri Zerbitzu
Azpibatzordeak aztertu eta baloratu dezan.
Ikasturte bukaeran Zerbitzutako azpibatzordeak hurrengo ikasturteko erabiltzaileak
kontuan izanik garraio zerbitzuaren ordutegiak eta ibilbideak finkatuko ditu ahalik
eta modu eraginkorrenean.
Ikasturte
hasierako
buletinean
eta
Ikastolako
web-orrian
zerbitzutako
azpibatzordeak komunikatuko ditu ikasmaila bakoitzarentzako ordutegiak geltoki
bakoitzean.

108. Artikulua: Autobuseko arau orokorrak
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109. Artikulua: Autobusean zuzendu beharreko jokabideak
Zuzendu beharreko jokabideak izan daitezke jokabide desegokiak, bizikidetzaren
aurkako jokabideak edo bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak.
Autobuseko begiraleak zuzendaria informatuko du zuzendu beharreko jokabide
horietaz.
Horiek eta aplikatu beharreko heziketa neurri zuzentzaileak Barne Araudi honetako
VI tituluan jasota gelditzen dira ere 3. Kapituluan: Ikasleen betebeharren
urraketak.
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4. Kapitulua.- ZAINTZA ZERBITZUA
Zerbitzu honek erantzuna ematen die eskola-ordutegia hasi baino lehen umeak
ikastolan utzi beharra duten familiei, hain zuzen ere, bateragarria egiteko gurasoen
lan-bizitza eta euren seme-alaben eskolatze egokia.
Printzipioz SALBATORE MITXELENA Ikastolako zaintza zerbitzua hiru urtetatik Lehen
Hezkuntzako bigarren mailako ikasleentzat bakarrik eskainiko da. Beste erabiltzaile
interesdunik balego kasua urtez urte aztertu beharko litzateke.
1. Zerbitzuak SALBATORE MITXELENA Ikastolako hezkuntza proiektuko helburuekin
bat egiten du.
2.- Ikasleek zaintza-zerbitzua izateko eta arreta egokia jasotzen duten eskubidea
dute: uneko erabiltzaileak, aldi baterakoak, urtekoak, kooperatiba bakoitzaren
esperientzia eta erabilerak aintzat hartuta, eta abar.
3.- Ikasle erabiltzaileen betebeharrak: funtsezko portaera-arauak betetzea, sarrera
irteeretako ordutegia betetzea, euskaraz hitz egitea …
4. Zerbitzuaren arau berezien erreferentzia: sarrera-irteerak, ordutegiak, portaera
egokia… (urtero ere alda daitezke eta zerbitzuetako azpibatzordeak kudeatuko
ditu).

110. Artikulua: Zaintza zerbitzuaren jarraipena
Zerbitzuetako Azpibatzordeak egiten du garraioaren jarraipena. Lau batzordekidek,
ikastolako irakasle bat eta ikastolako administrazioko kide batek hartzen dute parte
azpibatzorde honetan. Nolanahi ere, ikastolako azpibatzorde guztiak bezala,
zerbitzuen azpibatzordea ikasleen gurasoei irekia da, guztion artean kudeaketa
egoki bat aurrera eraman dezagun.

111. Artikulua: Zaintza zerbitzuaren plangintza eta kudeaketa
Ikasturte bakoitzaren amaieran HH3tik LH2rako guraso guztiei hurrengo
ikasturterako zaintza zerbitzuaren beharra izango duten ala ez galdetuko zaie
idatziz, eta berau behar izanez gero, ze egunetan eta sarrera ordutan.
Beste erabiltzaile interesdunik balego idazkaritzan adierazi behar du eta kasua
zerbitzutako azpibatzordeak aztertuko luke dauden plaza kopurua eta beharren
lehentasunak kontuan izanik.
Galdeketa hau, Aste Santu inguruan bidaliko da postaz etxeetara. Garrantzitsua da
guztiontzat galdeketa hau behar bezala betetzea, onartutako plangintzaren
inguruan ez baitira ikasturtean zehar ez alta, ez baja ez egun aldaketarik onartuko.
Kasu bereziren bat suertatuko balitz (behar-beharrezkoa eta aurrikusi ezinezko
egoerak), idazkaritzan eman beharko du bere eskaeraren berri Zerbitzu
Azpibatzordeak aztertu eta baloratu dezan.
Ikasturte bukaeran Zerbitzutako azpibatzordeak hurrengo ikasturteko erabiltzaileak
kontuan izanik zaintza zerbitzuaren kuotak eta ordutegiak finkatuko ditu ahalik eta
modu eraginkorrenean.
Ikasturte
hasierako
buletinean
eta
Ikastolako
web-orrian
zerbitzutako
azpibatzordeak komunikatuko du ordutegia eta zaintza gelaren kokapena.

112. Artikulua: Zaintza gelako arau orokorrak
Sarrera ordua malgua izango da, 07:30etatik 09:00etara.
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113. Artikulua: Zaintza gelan zuzendu beharreko jokabideak
Erabiltzaileen adina kontuan izanik, zuzendu beharreko jokabideak Haur Hezkuntza
eta Lehen hezkuntzako hasiera zikloko geletan jarraitzen den prozedura berdina
aplikatuz burutuko da.
Zaintzako begiraleak tutoreak informatuko ditu zuzendu beharreko jokabide
horietaz.
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5. Kapitulua.- UDALEKUEN, UDAKO ATZERRIKO EGONALDIEN,
TRUKEEN ETA ABARREN ZERBITZU OSAGARRIA
114. Artikulua. Udalekuak
Urtero Ikastolen Elkarteko Udalekuetako koordinatzailearekin bilera egiten da
Udalekutako plangintza abian jartzeko.
Plangintzaren baldintzak urtero adosten dira eta horiek jasotzen dituen kontratua
sinatzen da.
Izen emateak Ikastolen Elkartetik kudeatzen dira. Izen emate epea bukatuta talde
kopuruak zehazten dira eta izendatutako monitoreekin mantenuko arduradunak
bilera bat egiten du beharrak eta instalakuntzen erabileraren inguruan.

115. Artikulua. Enjoy English
Urtero Ikastolen Elkarteko Udalekuetako koordinatzailearekin bilera egiten da
Udalekutako plangintza abian jartzeko.
Izen ematea Ikastola bertan bideratzen da, idazkaritzan.
Izen emate epea amaituta talde kopurua zehazten da eta behar den begirale
kopurua finkaturik dagoenean Ikastolako familiei deialdia luzatzen zaie monitore
bat etxean har dezaten. Nahiko familia suertatuko ez balira, talde guztiek ezingo
lukete aurrera egin.
Ikastola bakoitzak bere koordinatzailea
koordinatzaile orokor bat izendatzen du.

izango

du

eta

Ikastolen

Elkarteak

116. Artikulua. Udaleku irekiak
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VI. TITULUA – IKASLEAK
201/2008
dekretua,
abenduaren
2koa,
Euskal
Autonomia
Erkidegoko
Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei
buruzkoa eta Erkidek egindako interpretazioan dago oinarritua.

1. Kapitulua. IKASLEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK
117. Artikulua. Ikasleen eskubideen eta betebeharren printzipio orokorrak
1.

Ikasle guztiek eskubide eta betebehar berberak dituzte. Eta beren adinaren eta
egiten dituzten ikasketen mailaren arabera baliatuko dituzte eskubide eta
betebehar horiek.

2.

Ikasleek beren eskubideak baliatuko dituzte, beren betebeharrak betetzea eta
ikastolako gainerako kideen eskubideak aintzat hartu eta errespetatzea bazter
utzi gabe.

3.

Ikastolako kide guztiek ikasleen eskubideak errespetatu behar dituzte. Beste
guztien eskubideen errespetua izango da ikasleentzako muga beren eskubideez
baliatzerakoan.

4.

Ikastolako gobernu-organo eta irakasleek ikasleen eskubideak egoki baliatzen
direla eta betebeharrak zorrotz betetzen direla bermatuko dute.

118. Artikulua. Ikasleen eskubideak
Ikastolako ikasleek honako eskubide hauek dituzte:

a)

Beren nortasuna guztiz garatzeko aukera emango dien hezkuntza integrala
jasotzeko eskubidea.

b)

Ikasleak ikastolaren nahiz irakasleen arreta berehala jasotzeko eskubidea.

c)

Ikastolak haien ohorea, intimitatea eta irudi propioa babesteko eskubidea.

d)

Errendimendu akademikoaren balorazio objektiboa izateko eskubidea.

e)

Eskola- eta lanbide-orientaziorako eskubidea.

f)

Osotasun, nortasun eta duintasun pertsonalerako eskubidea

g)

Kontzientzia-askatasunerako eskubidea.

h)

Ikastolan biltzeko eskubidea.

i)

Elkartzeko eskubidea.

j)

Ikastolako jardueran eta bizimoduan parte hartzeko eskubidea.

k)

Informazio egokia bilatzeko, jasotzeko eta erabiltzeko eskubidea.

l)

Aukera-berdintasunerako eskubidea.

m) Gizarte-babeserako eskubidea.

Ikasleek Batzarrak egiteko prozedura
-Ikalse multzo batek gai bat ateratzean aztertzea nahi badu, lehenik bere gelan
planteatu
-Prozesua martxan jarri ala ez bozketa bidez erabaki
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1-BAIEZKOA BADA
a) Ordezkariek Koordinatzaile Pedagogikoari adierazi.
b) Koordinatzaileak beste ordezkariak konbokatuko ditu.
c) Ordezkari guztiek horren berri jaso ondoren: Informazioa bateratu, idatzi
batean informazio bera jasoz
d) Gela guztietan, norbera berean, Batzarrerako deia idatzi horren bidez
zabaldu
e) Irakurritakoa entzun ondoren, gelakideek, botazio bidez batzarra egin ala ez
erabakiko dute.
f) Emaitza baiezkoa bada, batzarra antolatu behar da: batzarra gelaka
izango da.
2-GELETAKO BATZARRAK
a) Parte hartzea derrigorrezkoa da, ikasle guztiek egon behar dute.
b) Batzarra aurrera eramango duten figurak izendatu:
1) Moderatzailea: hitz egiteko txandak kontrolatuko dituena
2) Idazkaria: hango berri idatziz jasoko duena
c) Idazkariak aktak jasoko ditu
d) Erabakiak nola hartu:
a. Proposamen bera jarri behar da gela guztietan
b. Bozketa ezkutuan egingo da ikasle bakar batek hala nahi
izanez gero
c. Proposamen bat baina gehiago egonez
dituztenen artean hartuko da erabakia.

gero,

boto

gehien

d. Ordezkariak berriro bildu eta emaitzak bateratu.
e. Erabakiak gehiengo arruntez1 hartuko dira eta lotesleak izango
dira, greba kasuan izan ezik.
f.

Komunikatua atera ala ez gehiengo arruntez erabakiko da eta
hala nahi izanez gero iragarki taulan jarriko da.

e) Erabakiaren berri
aurkeztuko da2

Zuzendariari

eman

eta

gela

guztietan

119. Artikulua. Ikasleen betebeharrak
Ikastolako ikasleek honako betebehar hauek dituzte:
a)

Bakoitzak berari dagokion neurrian ikasten ahalegintzeko betebeharra.

b)

Prestakuntza-jardueretan parte hartzeko betebeharra.

c)

Bertaratzeko betebeharra.

d)

Bizikidetza errazteko betebeharra.

1
2

Ez da beharrezkoa gehiengo absolutoa (erdia + 1) izatea emaitzetan.
Prozedurarekin hasi eta gutxienez greba baino hiru egun lehenago adierazi behar zaio Zuzendariari
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e)

Ikastolako kide guztien kontzientzia-askatasuna, erlijioaren eta moralaren
arloko sinesmenak, eta duintasuna, osotasuna eta intimitatea errespetatzeko
betebeharra.

f)

Ikastolako arauak errespetatzeko betebeharra

g)

Instalazioak errespetatzeko betebeharra.
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2. Kapitulua. IKASLEEN BETEBEHARREN URRAKETAK
120. Artikulua. Zuzendu beharreko jokabideak
1.

Ikasleen betebeharrak ez betetzea beti hartuko da, gutxienez, jokabide
desegokitzat. Ez-betetze horrek ikastolako gainerako kideei beren eskubideak
baliatzea eta betebeharrak betetzea eragozten dien neurrian, ikastolako
bizikidetzaren aurkako jokabidetzat edo bizikidetza horri kalte larria eragiten
dion jokabidetzat hartuko da.

2.

Ikasleen betebeharrak ez betetzeko jokabide guztiak lehenbailehen zuzendu
beharko dira, zuzendu beharreko jokabidearekin lotutako neurrien bitartez.

3.

Neurri zuzentzaileek helburu hezigarria izango dute, batez ere, hala zuzendu
behar den jokabidea egin duen ikaslearentzat, nola gainerako ikasleentzat.
Neurri zuzentzaileak hezkuntza-jardunaren baitan beteko dira, hainbat arlotako
oinarrizko gaitasunak lortzen laguntzeko, hala nola gizarte- eta herritartasunarlokoak nahiz autonomia eta ekimen pertsonalaren arlokoak.

121. Artikulua. Jokabide desegokiak
Hona hemen jokabide desegokien zerrenda:
a) Justifikatu gabeko puntualtasun-hutsegiteak.
b) Justifikatu gabeko bertaratze-hutsegiteak.
c) Ikastolako instalazioei, ikastolako materialari edo hezkuntza-komunitateko
gainerako kideen gauzei kalteak eragitea, zabarkeriagatik gertatzen denean.
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.
e) Ikastolako kideen aurkako adeitasunik ezako jarrera, keinu edo hitzak.
f)

Ikastolako gobernu-organoak bere eskumenen eremuan debekatutako
ekipoak, materialak, jantziak edo aparatuak ikastolara eramatea.

g) Ikastolako ekipamendua (elektronikoa, mekanikoa, telefonikoa, informatikoa
edo zeinahi motatakoa) baimenik gabe edo baimendutakoak ez diren
helburuetarako erabiltzea.
h) Ikastolako 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 ikastolan sartzeko aukera erraztea edo haiekin
sartzea, ikastolako bizikidetza-arauen edo gobernu-organoen jarraibideen
aurka.

k) Ikaskideen gauzak nahita erabiltzea, haien borondatearen aurka.
l)

Norberaren betebeharren ez betetzea, betiere hezkuntza-komunitateko
gainerako kideen eskubideak baliatzea galarazten, oztopatzen edo eragozten
ez badute. Jokabide hori ikastolako bizikidetzaren aurkakoa edo bizikidetza
horri kalte larriaren eragile gisa sailkatuta ez badago.
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122. Artikulua: Ikastolako bizikidetzaren aurkako jokabideak
Hona hemen ikastolako bizikidetzaren aurkako jokabideen zerrenda:
a) Ikastolako aginte-organoek edo langileek beren eginkizunen jardunean
emandako aginduak ez betetzea, betiere horrekin batera diziplinarik eza
agertzen bada edota irainak, mespretxuak, desafioak edo mehatxuak egiten
badira.
b) Ikastolako edozein kideren aurkako mehatxuak edo irainak, betiere jokabide
horiek ikastolako 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, saltzea edo erostea.
d) Noten buletinetan edo gurasoentzako nahiz legezko ordezkarientzako beste
edozein dokumentutan edo jakinarazpenetan aldaketak egitea, eta dagokien
hartzaileei ez ematea edo erantzunak aldatzea.
e) Kalteak eragitea bidegabeko erabileragatik ikastolako lokalei, altzariei,
materialari edo dokumentuei, edo hezkuntza-komunitateko gainerako kideen
gauzei, jokabide hori ikastolako bizikidetzari kalte larria eragiten dion
jokabidea ez bada.
f)

Ikastolako Batzordeak (edo
erabakiak nahita ez betetzea.

Eskola

Kontseiluak)

hartutako

baliozko

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
fisikoa nahiz psikikoa erabili gabe, eta beste edonor bere borondatearen
aurka zerbait egitera behartzea, betiere indarkeria fisiko nahiz psikikorik
erabili gabe.
i)

Ordena nahasten duten portaerak autobusean edo eskolako jangelan, bai
bakarka bai taldean, eta betiere bizikidetzan kalte larria eragiten ez badute.

j)

Ikastolako edozein kiderengan lesio fisikoak eragin ditzaketen objektuak
zuhurtziarik gabe erabiltzea.

k) Ikastolako langileei gezurra esatea, informazio faltsua ematea edo
norberaren nortasuna ezkutatzea, horren ondorioz hezkuntza-komunitateko
beste kide batzuei kalte egiten bazaie.
l)

Diskriminazioa dakarren edozein ekintza edo jokabide, diskriminazio horren
arrazoia edozein izanik ere: jaiotza, adina, arraza, sexua, egoera zibila,
orientazio sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa, osasun-egoera, kultura,
erlijioa, sinesmena, ideologia, edo beste edozein egoera edo zirkunstantzia
pertsonal, ekonomiko edo sozial, betiere bizikidetzan kalte larria eragiten
duen jokabidetzat hartzen ez bada.

m)Aurreko artikuluan adierazitako jokabide desegokiren bat gehienez ere hiru
aldiz egitea hiruhileko akademiko berean, betiere aurreko biak zuzendu
badira (izan ere, zuzendu ez badira, barkatu egin direla ulertu behar
da eta, beraz, ezin dira gerora aintzat hartu) eta, ikasle adingabeei
dagokienez, gurasoei edo legezko ordezkariei jakinarazi bazaizkie.
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n) Ikasleen betebeharrak ez betetzea dakarren beste edozein jokabide, betiere
hezkuntza-komunitateko gainerako kideei beren eskubideak baliatzea edo
beren betebeharrak betetzea eragozten badie eta jokabide hori hurrengo
artikuluan bilduta ez badago, ikastolako bizikidetzari kalte larria eragiten
dioten jokabideen artean, hain zuzen ere.

123. Artikulua: Ikastolako bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak.
Hona hemen bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideen zerrenda:
a)

Ikastolako gobernu-organoekiko edo beren eskumenak betetzen diharduten
irakasleekiko diziplina eza, ekintza edo obedientzia-ukatze esplizitu guztiak,
ezarritako neurri zuzentzaileak betetzeari uko egitea barne, baita hezkuntzakomunitateko kideen aurkako adierazpen biziki iraingarriak ere, irain horiek
edozein modutan adierazita egon arren: 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)

Pertsona batenganako jazarpen sexista, bere sexua dela-eta eta bere
borondatearen kontra, hitzez, hitzik gabe edo fisikoki zuzendutako
edozein jokabide halakotzat hartuta, jokabide horren helburua edo ondorioa
pertsona horren duintasuna erasotzea edo kikilduta, etsai, makurrarazita,
irainduta edo laidoztatua sentiarazteko giroa sortzea bada.

d)

Hezkuntza-komunitateko
psikologikoa.

e)

Ikastolako hezkuntza-komunitateko kideak beren osasunerako eta osotasun
pertsonalerako oso kaltegarriak diren jokaerak egitera bultzatzea, hala nola
tabakoa, alkohola eta drogak kontsumitzera bultzatzea. 201/2008
dekretua, abenduaren 2koa, 11. 5 artikuluak argi eta garbi esaten du
“eskola-eremuan ez da inola ere tabakoa, alkohola edo bestelako
drogarik edukitzen eta kontsumitzen utziko ”. Hala, baliteke halako
substantziak edukitze hutsa, kontsumitu ez arren, ikastolako
bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabidea izatea,
“ikastolako hezkuntza-komunitateko kideak beren osasunerako eta
osotasun pertsonalerako oso kaltegarriak diren jokaerak egitera
bultzatzea ” den neurrian ”).

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 kalte fisiko nahiz psikikoa eragiteko arrisku larria sortzen
bada.

h)

Nahita kalteak eragitea Ikastolaren instalazioetan edo ondasunetan, bertako
langileei, beste ikasle batzuei edo beste pertsona batzuei, bai bakarka bai
taldean.

i)

Ordena nahasten duten jokabideak autobusean edo Ikastolako jangelan,
betiere hezkuntza-komunitateko edozein kiderentzako egoera arriskutsuak
sortzen badituzte.

edozein

kideren

aurkako

eraso

fisiko
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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 aurrez adierazi badute.

k)

Ikastolako jarduneko ekintzetan 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 (izan
ere, zuzendu ez badira ,jokabide desegokiak beharrezko prozeduraz
jaso ez badira, barkatu egin direla ulertu behar da eta, beraz, ezin
dira gerora aintzat hartu) eta, hala badagokio, gurasoei edo legezko
ordezkariei jakinarazi bazaizkie.

ñ)

Edozein pertsonak duen osasunerako, osotasun fisikorako, adierazpenaskatasunerako, parte hartzeko, biltzeko, diskriminaziorik ez jasateko,
ohorerako, intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidea ez
errespetatzea.

124. Artikulua: noiz zuzendu
Aurreko artikuluetan bildutako jokabideak Ikastolako eremutik edo ordutegitik
kanpo egiten direnean ere zuzenduko dira, betiere programatutako jarduera
osagarrien edo eskolaz kanpokoen jardunean egiten badira, jangela- edo garraiozerbitzuak erabiltzen diren bitartean, edo eskolako jarduerarekin kausa-ondorio
harremana dagoela egiaztatzen denean.
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3. kapitulua. IKASLEEN BETEBEHARREN URRAKETAREN ZUZENKETA
125. Artikulua: Jokabide desegokien zuzenketa
Honako neurri hauetako baten edo gehiagoren bidez zuzenduko dituzte irakasleek
jokabide desegokiak: (Larritasun txikieneko arau-hausteak dira eta,
ondorioz, zuzenketak ere larritasun txikienekoak dira. Ondo erreparatuz
gero, ohiko zuzenketak dira: errieta egitea, kaltetuari barkamena
eskatzea, zuzendariaren aurrean azaltzea, etab.):
a) Izandako jokabide desegokiari eta haren ondorioei buruzko hausnarketa.
b) Kaltetuak izan diren pertsonen aurrean jokabidea desegokia izan
onartzea.

dela

c) Jokabide-eredu egokiak ikasteko eta barneratzeko jarduerak egitea.
d) Jokabide desegokiaren nolakotasunarekin zerikusia duen zereginen bat egitea.
e) Zuzendariaren, ikasketa-buruaren edota une horretantxe ikastolaren ardura
duen zuzendaritza taldeko kideren baten aurrean agertzeko agindua.

126. Artikulua: Ikastolako bizikidetzaren aurkako jokabideen zuzenketa
1.

Bizikidetzaren aurkako jokabideak zuzentzeko, zuzendariak, aurreko atalean
zerrendatutako neurriez gain, honako neurri hauetako bat edo gehiago aplikatu
ahalko ditu: (Kasu honetan aurrekoan baino larriagoak dira arauhausteak,
hortaz,
neurri
zuzentzaileak
ere
aurrekoan
baino
zorrotzagoak izango dira. Izan ere, neurri zuzentzaile berbera ezarri
arren -hori ere gerta baitaiteke- irakasleak ezarri beharrean
zuzendariak ezartzeak larritasun eta zorroztasun handiagoa ematen
dio neurriari):

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, ikastolako jarduerak hobetzeko eta
garatzeko lagungarriak direnak. Lan horiek, kasu guztietan, bizikidetzaren
aurkako jokabidearekin zerikusia izan behar dute eta, betiere, hiru hilabetez
bete behar dira gehienez ere.
f)

Ikasgai bateko edo bat baino gehiagoko ikastolara joateko eskubidea etetea,
ikasle adingabeen gurasoekin edo legezko ordezkoekin elkarrizketa izan arte.
Neurri horrek ezin izango du hiru egun baino gehiago iraun. (Hemen ikus
daitekeenez, kasu honetan zigorra, gehienez, hiru egunekoa bada,
aurreko kasuan askoz luzeagoa izan daiteke).

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.
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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 ikastolan.
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.

2.

1.g), 1.h) eta 1.i) idatz-zatietan adierazitako neurriak erabili ahal izango 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. (Nolabait ere, artikuluaren 2. idatz-zati honek leundu egiten
ditu artikuluak jasotako neurri zuzentzaileak, lehenik eta behin
zorroztasun gutxieneko neurriak aplikatu behar direla eta, arauhaustea errepikatuz gero, neurri zorrotzagoak aplikatu ahal izango
direla agintzen baitu).

127. Artikulua: Ikastolako bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideen
zuzenketa
1.

Ikastolako bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak zuzentzeko
aurreko artikuluan bildutako neurri bat edo gehiago aplikatuko ditu
zuzendariak, eta, horiez gain, honako hauetako edozein: (Arau-hausterik
larrienak direnez gero, logikoki, neurri zuzentzailerik zorrotzenak
dagozkie).

a) Lan hezigarriak eskola-ordutegitik kanpo egitea, edo ikastolako 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) Ikastolara 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 ikastolatik 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.
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. (Beraz, artikuluaren 2. idatz-zatiak nabarmen leuntzen du
artikuluak jasotako neurri zuzentzaileen aplikazioa, lehentasuna eman
behar zaielako 1.a) idatz-zatian jasotako neurriei, horiek askoz
leunagoak izanik, eta arauak hausteko jokabidea errepikatuz gero
soilik aplikatuko lirateke neurririk zorrotzenak).
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128. Artikulua: Ikastolaz aldatzeko proposamena
1.

Ikastola-aldaketa ondoko kasu hauetan proposatu ahal izango da:
a) Ikastolako bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabidea ikasleari gutxienez
bi aldiz zuzendu bazaio, betiere 122. artikuluaren 1.n) idatz-zatian
zehaztutakoa salbu, eta lehen zuzenketa gauzatu zenetik ehun eta hogei
eskola-egun baino gehiago igaro ez badira.
b) Ikastolako bizikidetzari kalte larria eragin dion jokabideak berdinen arteko
tratu txarrak edo sexuagatiko jazarpena berarekin badakar.
c) Ikastolako irakasle bati eraso eginez gero.
d) Salbuespenez, hezkuntza komunitateko beste kide batzuei eraso larriak
eginez gero.

2.

Aurreko atalean zehaztu diren jokabidetakoren baten erantzule den ikaslea
adinez handi bada edo Derrigorrezko Hezkuntzaren ondoko ikasketak
gauzatzen ari bada, ikaslea urrutiko hezkuntzako ikastola batera, gaueko
ikastola batera edo pertsona helduen hezkuntzarako ikastola batera aldatzea
proposatu ahalko da.

3.

Ikaslea ikastolaz aldatzeko proposamena Lurraldeko Hezkuntza Ordezkariari
helaraziko zaio. Azken horrek. Hezkuntzako Ikuskaritzak txostena egin
ondoren, irtenbiderik egokiena zein den erabakiko du.

129. Artikulua: Neurri zuzentzaileak proportzionaltasunez aplikatzen direla
bermatzeko irizpideak
1.

Neurri zuzentzaileak proportzionaltasunaren eta gutxieneko esku-hartzearen
printzipioak kontuan izanda ezarriko dira, eta adiskidetzearen eta kalteordainaren bidez irtenbidea lortzeari emango zaio lehentasuna, betiere ahal den
hezkuntza-eraginkortasunik handiena lortzearren.

2.

Neurri zuzentzaileak aplikatzerakoan, alderdi hauek hartu behar dira kontuan:
a) Jokabide
deskribatuek
zer
neurritan
eragozten
dieten
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 inguruabar pertsonalak
eta sozialak eta betebeharrak haustearen
garrantzia zuzen balioestea
ahalbidetzen dutenak.
d) Jokabidea osatzen
inguruabarrak.

3.

duten

gertakariak

gauzatzearekin

zerikusia

duten

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 bazaizkio,
kalte horiek eskola-ordutik kanpo konpontzea, edo kalte horiek konpontzeko
konpromisoa izenpetzea prozedura erabaki baino lehen.
d) Jendaurrean barkamena eskatzea.
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e) Hain kalte larria eragiteko asmorik izan ez duela erakustea.
f)
4.

Eraso fisikoen kasuan, kalte edo lesiorik ez eragitea.
Ondoko inguruabar hauek gertatzen badira, erantzukizuna handituko da eta
eskubideak areago murrizten dituzten neurri zuzentzaileak erabiliko dira:

a) Jokabidea zuzentzea eragin duten egite edo ez-egiteak honako ezaugarri
hauek dituztenen aurka egiten direnean: adinez txikiak, minusbaliatuak,
ahalmen fisiko txikiagokoak, ikastolara 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) Kideak jokabide desegokira edota neurri zuzentzaileak ez betetzera bultzatu
edo akuilatu izana.
e) Eskola-arloko
ordezkaritza-kargua
gehiegikeriaz
zuzentzea eragin duten egintzetarako.

baliatzea

jokabidea
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4. Kapitulua. JOKABIDEAK ZUZENTZEKO BIDE ALTERNATIBOAK
130. Artikulua. Zuzendaria. Bizikidetza –arazoak konpontzeko organo
eskuduna
1.
Ikastoletako zuzendariek ahalegina egingo dute bizikidetza-arazoak
konpontzeko, araudi honetako 136. eta ondorengo artikuluetan araututako prozedurak
erabili gabe, eta, ahal dela, jarraian adierazten diren bide alternatiboak erabilita.
2.
Lehentasunez, zuzendariek ahalegina egingo dute alde hauek adiskide
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.
3.
Bizikidetzaren aurkako edo bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak
zuzentzeko bide horiek erabili diren kasuen berri eman behar zaie ikastolako
Batzordeari (edo Eskola Kontseiluari) eta irakasleen klaustroari.
4.
Bizikidetzaren aurkako jokabideak eta hari kalte larria eragiten diotenak, behin
kapitulu honetan adierazitako bide alternatiboak erabilita zuzendu ondoren, soilik
ondorio hauetarako jasoko dira ikastoletan: ikasleak aurrez hutsegiteren bat egin duen
ala ez jakiteko. (Eta, betiere, legediak datuen babesari buruz ezarritako mugaren
barruan).

131. Artikulua. Prozedurarik gabeko neurri hezitzaileak
1.

Bizikidetzaren aurkako jokabideak edo hari kalte larriak eragiten dizkiotenak
gertatzen badira, zuzendariek, inolako prozedurarik martxan jarri aurretik,
ahalegina egingo dute 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 ikastolaren bizikidetzari kalte
larriak eragiten dizkioten jokabideak egin dituztenak.
b) 121. artikuluan adierazitako jokabideak eman badira.
c) Ikastolan gutxienez bi aldiz egin bada ahalegina bide horietatik konpontzeko
bizikidetzaren aurkako jokabideak edo hari kalte larriak eragiten dizkiotenak
(izaera berekoak), eta ez bada erdietsi lortu nahi zen helburu hezitzailea.

132. Artikulua. Prozedura bertan behera uztea adiskidetzea gertatu delako
1.

Adiskidetzerik gertatzen bada, eten egingo da prozedura. Adiskidetzea izateko
honako lau baldintza hauek eman behar 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,
eskudunak barkamena onartzea.

edo,

kasuan-kasuan,

ikastolako

organo
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d) Jarduera hezitzaileren bat egitea onartzea.
2.

Adiskidetzeak ez du bertan behera utziko prozedura 121. artikuluan
adierazitako jokabideren bat gertatu bada, baina, hala ere, arindu egingo ditu
aplikatzekoak diren neurriak.

133. Artikulua. 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.

2.

Kalteen konponketak edo haien konpontzeko konpromisoa hartzeak ez du
etengo prozedura, baldin eta 127. artikuluan adierazitako jokabideren bat
gertatu bada, baina, hala ere, arindu egingo ditu aplikatzekoak diren neurriak.

134. Artikulua. 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 127. artikuluan adierazitakoren bat baldin bada.

135. Artikulua. Neurri zuzentzaileak eten, arindu edo barkatzea
1.

Prozedura ebatzi eta kaltetutako pertsonei entzun ondoren, aplikaturiko
neurriak baldintzapean etetea erabaki dezake zuzendariak, baita betetze aldia
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 ikastolako Batzordeari (edo Eskola Kontseiluari) eta
irakasleen klaustroari neurri zuzentzaileak bertan behera utzi direla arrazoi
horiek direla medio.

136. Artikulua. 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.

2.

Bizikidetza-konpromiso hezigarrietan, honako hauek bildu beharko dira, behar
bezala zehaztuta, baita denboraren aldetik ere: bizikidetzari buruzko
prestakuntza-jardunak, eta bizikidetzaren aurkako jokabideak aldatzeko eta
horien prebentziorako gurasoek edo legezko ordezkariek, hartarako
konpromisoa hartuta, gauzatuko dituztenak, eurek edo erakunde, ikastola edo
pertsona egokien bidez gauzatuko dituztenak, hain zuzen ere. Era berean,
ikastolarekin komunikatzeko eta koordinatzeko mekanismoak bildu beharko
dira.

3.

Bizikidetza-konpromiso hezigarriak ez betetzeak etendako neurri zuzentzaileak
berehala aplikatzea ekarriko du.
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5. Kapitulua. NEURRI ZUZENTZAILEAK APLIKATZEKO PROZEDURA
137. Artikulua. Ikasleen jokabideak zuzentzeko berme formalak
Ikasleei jokabideren bat zuzendu behar zaienean, arbitrariotasunik gabeko neurrien
bidez zuzenduko zaie, eta beharrezko berme formalen arabera betiere. Era berean,
ikasleei ezin izango zaie sekula zigor fisiko edo moralik ezarri.
Ezein ikasleri ez zaio neurri zuzentzailerik aplikatuko, jokabide desegoki gisa,
ikastolako bizikidetzaren aurkako jokabide gisa edo ikastolako bizikidetzari kalte
larria eragiten dion jokabide gisa definituta ez dauden egite edo ezegiteengatik.
Kontrakoak diren edota bizikidetzan kalte larriak eragin dituzten jokabideak
zuzentzeko araudi honetan arautu diren prozeduretako bat erabili behar da
derrigorrez, betiere, bide alternatiboak aplikatzea posible izan ez denean.

138. Artikulua. Jokabideen berehalako zuzenketa
Ikasleen betebeharrak ez betetzeko jokabide guztiak lehenbailehen zuzendu
beharko dira, zuzendu beharreko jokabidearekin lotutako neurrien bitartez. Ondoko
kasu hauetan, ezin izango zaio inolako prozedurari ekin:


Bizikidetzan kalte larriak eragin dituen jokabidea osatzen duten gertakariak
edota ez-egiteak gertatu zirenetik 120 egun baino gehiago igaro
direnean.



Bizikidetzaren kontrakoa den jokabidea osatzen duten gertakariak edota
ez-egiteak gertatu zirenetik 60 egun baino gehiago igaro direnean.



Jokabide desegokia osatzen duten ekintzak edo ez-egiteak gertatu zirenetik
20 egun baino gehiago igaro direnean.

139. Artikulua. Neurri zuzentzaileak aplikatzeko epeak
Neurri zuzentzaileak aplikatu ahal izango dira:


Kontrakoak diren edo bizikidetzan kalte larriak eragin dituzten jokabideak
zuzentzeko neurriak, erreklamazioak edo helegiteak jartzeko epea
amaitzen den unetik aurrera.



Jokabide desegokiak zuzentzeko zer neurri aplikatuko diren erabakitzen
den unetik aurrera.

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 120 baino
gehiago igaro badira.

b)

Bizikidetzaren kontrakoak diren jokabideen kasuan, neurriak aplikatzeari
buruzko behin betiko ebazpena eman zenetik 60 egun baino gehiago
igaro badira.

c)

Jokabide desegokien kasuan, 20 egun baino gehiago igaro badira.
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140. Artikulua. Epeen neurketa
Aipatutako epe guztiak eskola-egunetan adierazita daudela ulertuko da. Ondorio
horietarako, eskola-egunak hauek izango dira: egun baliodun guztiak, astelehenetik
ostiralera, irailaren batetik ekainaren hogeita hamarrera, oporraldiak izan ezik.

141. Artikulua: Neurri zuzentzaileak aplikatzeko organo eskumenduna
1.

Ikasgelan, ikastolako beste eremuetan edota bertatik kanpo ikasleak haien
zainketa zuzenaren pean dauden bitartean, ikastolako langile guztiek ikasleen
jokabide desegokiak berehala zuzentzeko eskumena dute.

2.

Zuzendaria da kontrakoak diren edota bizikidetzan kalte larriak eragiten
dituzten jokabideak zuzentzeko eskumena duen organoa.

3.

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, ikasketa
buruarengana edo une horretan ikastolaren arduradun den zuzendaritzako
taldeko kideren batengana bidaltzeko eskumena dute, betiere, pertsonek edota
objektuek kalteak jasotzea ekiditeko berehala hartu behar diren neurriak bazter
utzi gabe.

4.

Batzordea edo Eskola Kontseilua da zuzendariak hartu dituen erabakiak
berrikusteko eskumena duen organoa.

142. Artikulua. Ikastolaren barruan jakinarazpenak nahiz erreklamazioak
egiteko modua eta epea
1.

Araudi honetan jasotako prozeduren egintzei buruzko jakinarazpenak jakitera
eman behar den egintza gertatu eta hurrengo eskola-eguna amaitu
aurretik egin beharko dira.

2.

Araudi honetan aurreikusitako
egunekoa izango da.

3.

Hezkuntza-komunitateko kideei helarazi behar zaizkien jakinarazpenak nahiz
zitazioak jasotzaileak mezua jaso duela argi jakiteko moduan igorri
behar dira.

erreklamazioak

jartzeko

epea

hiru

143. Artikulua. Erreklamazioak eta helegiteak
1.

Zuzendariak emandako ebazpenaren aurka, ikasleak edo, haren lekuan, haren
gurasoek edo legezko ordezkariek, erreklamazioa aurkeztu ahalko dute
Batzordearen aurrean (edo Eskola Kontseiluan) hiru egunetako epean.
Organo edo Kontseilu horrek erreklamazioa berrikusi ahalko du, araudiaren
146. artikuluan ezarri denari jarraiki.

2.

Batzordearen (edo Eskola Kontseiluaren) 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.
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6. Kapitulua. JOKABIDE DESEGOKIAK ZUZENTZEKO PROZEDURA
144. Artikulua. Jokabide desegokiak zuzentzeko idatzizko prozedura
1.

Jokabide desegokiak berehala eta ahoz zuzenduko dira.

2.

Hala ere, errepikatutako jarrera desegokiak ikastolako bizikidetzaren aurkako
jokabidetzat hartzeko, 115.m) artikuluak jasotakoaren arabera, idatziz jaso
behar dira bai jarrera desegokia, bai jokabide horiek zuzentzeko aplikatutako
neurriak eta baita, ikasle adingabeen kasuan, guraso edo legezko ordezkariei
egindako jakinarazpena ere (beraz, jokabide hori errepikatuko den aldez
aurretik jakitea ezinezkoa denez, egokiena, hasiera batean behintzat,
honako hau da: ikastolako araudian jokabide desegokiak (hau da,
arinenak) zuzentzeko prozedura idatziz (1.eranskina) adieraztea beti,
nahiz eta, askotan, larritasun gutxiko egintzak izanda, hori gehiegizkoa
dela irudi lezakeen).

3.

Kasu guztietan, jokabide desegokiei eta jokabide desegokiak zuzentzeari buruz
idatziz edota euskarri informatikoetan jaso diren agiriak ikasturte
akademikoa amaitzean suntsituko dira.
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7. Kapitulua. IKASTETXEKO BIZIKIDETZARAKO AURKAKOAK ETA
LARRIKI KALTEGARRIAK DIREN JOKABIDEAK ZUZENTZEKO
145. Artikulua. Ohiko prozedura
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 (1.eranskina).
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.

146. artikulua. Hasierako egintzaren gutxieneko edukia
1.

2.

Hasierako egintzak honako hauek ekarri behar ditu:
a)

Ikasleari leporatzen zaion jokabidearen azalpena.

b)

Kontrakoak diren edo ikastolako bizikidetzan kalte larriak eragiten
dituzten jokabideetako batean kokatzea.

c)

Ikasleari leporatzen zaion jokabidearen izaera kontuan harturik aplika
daitezkeen neurriak.

d)

Dagokion neurria aplikatuko den erabakitzeko eskumena duen organoa
zein den, eta organoari horretarako ahalmena esleitzen dion araua.

Era
berean,
araudi
honetan
aurreikusi
konpontzeagatiko eteteak jasoko dira.

diren

baketzeagatiko

edo

147. Artikulua: 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.

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. Horretarako, jakinarazi eta
hurrengo egunean izango da ikaslearekin hitzordua. Gurasoek ere etorri
beharko balute, hiru egunetako epe barruan emango zaie hitzordua
(2.eranskina)

148. Artikulua: 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
ikastolan jarduerak normaltasunez gauzatuko direla bermatzeko. Neurri horien
artean ondoko bi hauek leudeke: batetik, ikasleak eskoletara joateko duen
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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
ikastolara 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.

149. Artikulua. Entzunaldiaren bideratzea
1.

Entzunaldia bideratzearekin, entzuna izateko eta bere burua defendatzeko
ikasleak duen eskubidea bermatu ahal izango da. Horrenbestez, hasierako
egintzaren edukiaren gain nahiz ikastolak 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 ikastolako bizikidetzan
kalte larriak eragin dituenean.

b)

Bizikidetzaren kontrako neurriak direnean, betiere, aplika litezkeen neurri
jakinarazien artean 119. artikuluko 1.g), 1.h) eta 1.i) ataletan
zehaztutakoren bat badago.

4.

Entzunaldiaren bideratzea hasierako egintza jakinarazi
egunean egin beharko da, betiere, gurasoen edo
entzunaldia egitea derrigorrezkoa ez bada. Hala ez bada,
ere, hiru eguneko epean egin beharko da. Interesdunak
ez badira ere, prozedurak bere martxari eutsiko dio.

eta hurrengo eskolalegezko ordezkarien
entzunaldia, gehienez
entzunaldira agertzen

5.

Aurkeztu diren alegazioak idatziz jaso behar dira. (3.eranskina).
Entzunaldiaren akta zuzendariak sinatu behar du edo berak horretarako
izendatu duenak. Horrez gain, ikasleak eta bere guraso/tutoreek ere bai. Azken
hauek ukatuko balute sinatzea, zuzendaritza taldeko edo irakasle bati eskatuko
zaio sinatzea.

150. Artikulua. 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
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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
ikastolako 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
astungarririk,
aringarririk,
edo
ikaslea
zirkunstantziarik ba ote dagoen ala ez.

zirkunstantzia
errugabetzeko

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 Batzordearen (edo Eskola Kontseiluaren) aurrean
erreklamazioak egiteko epea amaitu aurretik.
h) Batzordearen
(edo
Eskola
Kontseiluaren)
erreklamazioa aurkezteko epea.

aurrean

aipatu

2.

Zuzendariak bere erabakia hartu beharko du entzunaldia egin eta
hurrengo eskola-eguna amaitu aurretik. Zuzendariaren erabakia, hortaz,
ikasleari eta, ikaslea adinez txikia bada, haren gurasoei edo legezko
ordezkariei jakinaraziko zaie.

3.

Zuzendariak hartutako erabakia helarazi beharko dio Batzordeari (edo Eskola
Kontseiluari) eta ikastolako irakasleen klaustroari, horren berri izan dezaten.

151. Artikulua. Hezkuntza Lurralde Ordezkaritzari 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
erreserba-betebeharraren
babespean daude.
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152.

Artikulua: Batzordearen
erreklamazioa jartzea

(edo

Eskola

Kontseiluaren)

aurrean

Ikasleak edo, hala badagokio, haren gurasoek edo legezko ordezkariek eskatuz
gero, Ordezkaritza Organo Gorenak (edo Eskola Kontseiluak) zuzendariak hartutako
erabakia berrikusi ahalko du, eta, hala badagokio, dagozkion neurriak proposatuko
ditu.

153. Artikulua. Batzordearen (edo Eskola kontseiluaren ) ebazpena
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 (edo Eskola Kontseiluak) neurri hori berretsiko
du, betiere araudi honetan aurreikusitakoaren araberakoa dela irizten badio,
bestela, erabakia berriz aztertzea erabakiko du.

2.

Ordezkaritza Organo Gorenak (edo Eskola Kontseiluak) bere eskumenak
eskuordetu ahalko dizkio ikastolak bere araudian ezarrita dituen ordezko
batzordeetako bati edo berariaz eratutako batzorde bati (kasu jakin
bakoitzarentzat ordezkaritza berezia dela ulertu behar da, ez baita
posible ikastolaren araudian Ordezkaritza Organo Gorenaren edo
Eskola Batzordearen eskumenak beregana ditzakeen ordezkaritza
orokorra eratzea) betiere Ordezkaritza Organo Goreneko kideek erabakia
gehiengo osoz (Organoko kide guztien –eta ez bertaratuen– erdiek gehi
batek) onartzen badute. Nolanahi ere, Ordezkaritza Organo Gorenerako (edo
Eskola Kontseilurako) legez ezarritako gurasoen, ikasleen eta irakasleen
proportzioak errespetatu beharko dira, eta horretarako boto haztatu
(ponderatua) sistema ezarri ahalko da.

3.

Ordezkaritzako Organo Gorenak (edo Eskola Kontseiluak) gehienez ere hiru
eguneko epean hartu beharko du bere erabakia.

154. Artikulua. Batzordearen (edo Eskola Kontseiluaren) akordioa
jakinaraztea
1.

Batzordearen (edo Eskola Kontseiluaren) erabakiaren ikaslearentzako edo, hala
badagokio, haren gurasoentzako edo legezko ordezkarientzako jakinarazpenak
erabakiaren eduki osoa adierazi beharko du. 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.

Batzordearen (edo Eskola Kontseiluaren) hitzarmena Lurraldeko ordezkariari
eta dagozkion Gizarte Zerbitzuei jakinaraziko zaie, betiere, 150. artikuluan
jasotako kasuetan.
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8. kapitulua. OHIZ KANPOKO PROZEDURA
155. Artikulua. Ohiz kanpoko prozedura noiz erabili beharra dagoen
Ohiz kanpoko prozedura ondoko kasu hauetan erabili beharko da:
1.
Kaltetua edo hirugarren pertsonen salaketaren bidez soilik ezagutzen denean
zuzendu beharreko jokabidea osatzen duten ekintzak edo ekintza horien egilea,
edota edozein arrazoirengatik, ekintza nahiz egilea bistakoak ez direnean.
2.

Ikastolaz aldatzea komeni den kasuetan.

3.
Zuzendariak, kasuaren inguruabarrak ikusirik, neurri zuzentzaile egokia
hartzeko ohiz kanpoko prozedura egokiagoa dela iritzi duenean.

156. Artikulua. Ohiz kanpoko prozedurari ekiteko epea
Zuzendariak prozedurari ekin beharko dio. Prozedurari idatziz ekin behar zaio,
gehienez ere, ikastolako bizikidetzaren kontrako jokabidea edo bizikidetza horretan
kalte larriak eragiten duen jokabidea osatzen duten gertakariak ezagutu eta hiru
egunetara.
(EBDak neurri zuzentzaileak lehenbailehen jartzea bultzatzen du.
Horregatik, zuzendu beharreko jokabidearen eta ezarritako neurri
zuzentzaileen artean epe laburra igaro behar da. Izan ere, azkar ekin
ezean, preskripzio antzeko zerbait gertatuko litzateke, alde batera utzita
zuzendu beharreko jokabideak delitua edo hutsegite penala ere barne
hartzen duen, kasu horretan Fiskaltzak esku hartu behar bailuke. Hala ere,
praktikan, prozedurari ekitea zaila da, horregatik, edozein arrazoi dela eta,
litekeena da epeak agortzen joatea ezer egin gabe eta inolako neurririk
hartu gabe).

157. Artikulua. Hasierako egintzaren edukia
Hasierako egintzak honako hauek ekarri behar ditu:
a)
Ikasleari leporatzen zaion jokabidearen azalpena; jokabide hori kontrakoak
diren edo ikastolako bizikidetzan kalte larriak eragin ditzaketen jokabideen artean
egon daitekeeneko zehaztapena; eta neurri zuzentzaileak aplikatu behar izateko
aukera.
b)

Bideratzailea izendatzea.

c)
Araudi honetan jaso diren eta aplika litezkeen aukerako bideak erabiliz
prozedura eteteko aukera.

158. Artikulua. Bideratzailea izendatzea
1.

Zuzendariak, ikastolako irakasleen artean, bideratzailea izendatuko du.

2.
Irakasle izendatuak izendapena onartu beharko du, betiere, abstenitzeko
erregelamenduzko arrazoirik gertatzen ez bada. Erregelamenduzko ziorik gertatzen
bada, irakasleak izendapenari uko egin beharko dio.
3.
Izendapenetik kontatzen hasita egun bateko epean, bideratzaileak
abstentzio-idazkia aurkezten badu, emandako arrazoiak aztertu eta beste bat
izendatu beharko du zuzendariak, arrazoi justifikatuak daudela iritziz gero. Bestela,
hasierako izendapena berretsiko du.
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159. Artikulua. Jakinarazpenak
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 ezartzen baditu, ikasleari eta, ikaslea
adinez txiki bada, haren gurasoei edo legezko ordezkariei jakinaraziko dizkie,
betiere, ohiko prozedurari buruzko 147. artikuluan zehaztu diren baldintzetan.

160. Artikulua. Bideratzailea errefusatzea
1.
Ikasleak edo, ikaslea adinez txiki bada, haren gurasoek edo legezko
ordezkariek bideratzailea errefusatu ahal izango dute, betiere, uko egiteko arauzko
arrazoietako bat gertatzen bada.
2.
Mintzagai dugun jazoera gertatuko balitz, bideratzaile berria izendatuko
litzateke. 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. (EBDak ez du eperik
zehazten baina, nolanahi ere, epe laburra izan behar luke).

161. Artikulua. Bideratzailearen jardunak
Bideratzaileak 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.

162. Artikulua. Jakinarazpena Fiskaltzari
1.
Bideratzaileak 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 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
dagokion Hezkuntzako Lurralde Ordezkariari.

kopia

bidaliko

dio

zuzendariak

163. Artikulua. Entzunaldirako zitazioa
1.
Bideratzaileak 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. 148.3 artikuluan zehaztutako
kasuetan, ikaslearen gurasoei edo legezko ordezkariei derrigorrez hitzordua
emango zaie. (Arau orokor gisa, nahikoa izango da ikasle adingabearen
gurasoei edo legezko ordezkariari jakinaraztea; hala ere, salbuespenez eta

 943831752  943833690  zarautz@ikastola.eus www.zarauzkoikastola.eus

SALBATORE MITXELENA IKASTOLA
MARIA ETXE-TXIKI KALEA 14
20800 ZARAUTZ
103
kasuaren larritasunaren arabera, 148.3 artikuluak jasotako kasuetan, haiei
jakinaraztea ez ezik hitzordua ematea ere derrigorrezkoa izango da).
2.
Zitazioarekin (ulertu behar da, EBDak espresuki esaten ez badu ere,
jakinarazpenarekin ere) idatzi bat bidaliko da, zeinean honako hauek agertuko
diren:
a) Ikasleari leporatzen zaion jokabidearen azalpena.
b) Kontrakoak diren edo ikastolako bizikidetzan kalte larriak eragiten dituzten
jokabideetako batekin bat datorren.
c) Ikasleari leporatzen zaion jokabidearen izaera kontuan harturik aplika
litezkeen neurriak, araudi 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.

164. Artikulua. Entzunaldiaren izapidea
1.
Entzunaldiaren izapidea gauzatzeko, 148. artikuluan ohiko prozedurari buruz
esandakoa aplika daiteke.
2.
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 alega dezaten eta
egoki deritzeten proba-bitartekoak proposa ditzaten.

165. Artikulua. Ebazpen Proposamena
1.
Entzunaldiaren izapidea amaitutakoan, bideratzaileak frogak -aldez aurretik
zeudenak, 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.
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
(ulertu behar da ikasleak eta, adingabea izanez gero, guraso edo legezko
ordezkariek,
hartutako
ebazpena
jakinaraz
diezaieten
egindako
agerraldian, alegazio gehiago aurkez ditzaketela, baina bideratzaileak,
horiek ikusita, ezin izango du aurrez hartutako ebazpena aldatu, baizik eta
alegazio berriak ebazpenari erantsi eta horiek guztiak zuzendariari eraman
baino ez du egingo).

166. Artikulua. 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.
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3.
Ikertu beharreko ekintzen konplexutasunak edo antzerako inguruabarrek
hala eskatuko balute, zuzendariak gehienez ere hamar egunez luzatu ahal izango
du prozedura amaitzeko epea.
4.
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 ez-egiteak Fiskaltzari jakinarazi
beharra, betiere, zigor arloan gertakaria edo ez-egitea preskribatu ez bada.

167. Artikulua. Espedientearen ebazpena eta jakinarazpena
1.
Ebazpenak arrazoitua izan beharko du beti (hau da, haren zergatiak
azaldu behar dira), 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 Batzordeari (edo Eskola Kontseiluari) eta irakasleen klaustroari
zuzendariak egoki deritzon moduan jakinaraziko zaie.
4.
160. artikuluan zehaztu diren kasuetan, Hezkuntzako Lurralde Ordezkariari
eta, hala badagokio, dagozkion Gizarte Zerbitzuei helaraziko zaie ebazpena.

 943831752  943833690  zarautz@ikastola.eus www.zarauzkoikastola.eus

SALBATORE MITXELENA IKASTOLA
MARIA ETXE-TXIKI KALEA 14
20800 ZARAUTZ
105

VII. TITULUA – GURASOAK
1. Kapitulua. IKASLEEN ONARPENA
168. Artikulua. Ikasleak onartzeko prozedura
1.
Ikasleak onartzeko prozesuak kontuan izango ditu beti beren semealabentzat ikastetxea aukeratzeko gurasoek edo legezko ordezkariek duten
eskubidea.
2.
Aipatu prozesua hasi aurretik, SALBATORE MITXELENA Kooperatibak
beharrezko informazioa emango die bertan bazkide gisa sartzeko eta beren semealabak eskolatzeko interesa duten gurasoei edo legezko ordezkariei, Kooperatiba
Elkartearen haren Hezkuntza Proiektua, eta eskubideak eta betebeharrak ezagut
ditzaten (Hitzaldiak eta ―Ate Irekien‖ eguna)
3. Hura onartzen dutenek, seme-alabak matrikulatzeko datuak ematen dituztenean,
gurasoen kooperatibako bazkide aktibo edo erabiltzaile izatera pasatzen dira.
4. Idazkaritzan kudeatzen da matrikulazioko prozedura ofizial guztia.:


Matrikulazio garaia denean, gure Hezkuntza Proiektuaren xedeari helduz,
eskaera guztiak onartzeko erabakia jarraitu izan dugu orain arte. Egun
Hezkuntza sailetik baremazio irizpideak legez zehazturik datozkigu:

Ikasle berrien eskaerak barematzeko, Batzordeak irizpide hauek erabiliko ditu (35/2008
Dekretua, martxoaren 4koa dionaren arabera):
a) Helbidearen hurbiltasuna (gehienez ere, 5 puntu)
Kode Zibilaren arabera (154. artikulua, 40. artikuluari begira), gurasoek guraso-agintea galtzen
duten kasuetan izan ezik (behar bezala egiaztatua), ondorengoetako bat izan beharko du,
legez, emantzipatu gabe dauden adin txikikoen seme-alaben helbidea:
1. Guraso-agintea duten gurasoetako edozeinena.
2. Epaileak zaintza eman dion aitarena edo amarena, bereizketa, dibortzio edo ezkontzabaliogabetasunaren kasuetan.
3. Legez guraso-agintea duen tutorearena.
Odol-kidetasuna gorabehera, eskolatzeko ez da aintzakotzat hartuko beste senide batzuen
helbidea.
Hona helbidearen puntuazioa: 5 puntu, bizilekua ikastetxearen eragin-eremuan badago; 2
puntu, mugakidea bada, eta puntu 1, eskatzailearen familiaren helbidea ikastetxea dagoen
udalerrian kokatuta baldin badago. Puntu horiek ez dira metatuko.
Erroldatze-ziurtagiria
aurkeztu
beharrean
helbidea
eragin-eremuan
duen
aitaren/amaren/legezko tutorearen enpresaren ziurtagiria aurkezten bada, enpresaren
helbideari dagokion puntuazioa (2 puntu) emango da. Helbide hori familia-helbidearen
alternatiboa da eta, ondorioz, ezin da puntuazioa metatu.
b) Errenta eta adin txikiko anaia-arrebak (3 puntu gehienez).
Familia-unitatearen diru-sarreren mailagatik ematen den puntuazioa eskuratu ahal izateko,
Foru Ogasunari zerga-datuak eskatzeko baimena izenpetu beharko zaio Sailari. Ikastetxekoa ez
den lurralde historiko batean bizi diren pertsonek aurkeztu beharko dute errenta-aitorpenaren
fotokopia, ez beste inork.
Errentaren atalean puntuatzeko eskubidea izateko, diru-sarrera konputagarriak izango dira
familia-unitateko kide guztiek 2012ko zerga-ekitaldian izandako zerga-oinarri orokorrari
dagozkionak.
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Eskatzaileen errenta-aitorpena egiaztatu arte, kontuan hartuko dira egiaztatzeko baimena
eman duten lagunen puntuazioak. Dena den, datuak egiaztatu eta gero, aldatu ahal izango
dira, onartu eta baztertutakoen zerrendak prestatzeko.
Datuak egiaztatu eta horien emaitzak jaso eta gero, eta errenta baloratzeko, Ogasunak
egiaztatutakoak emango dira ontzat.
Egiaztapenen emaitzak behin-behineko zerrendak argitaratu eta gero jasotzen badira,
ikastetxeak egoera hori hartu beharko du kontuan, behin betiko zerrendak egiteko.
Egiaztapenen emaitzak onartutakoen behin betiko zerrendak argitaratu ondoren jasoko balira,
ikastetxeak horren berri eman behako dio Ordezkaritzari.
Edonola ere, diru-sarrerak zein diren alde batera utzita, 0,25 puntu emango dira eskatzailearen
adin txikiko anaiako/arrebako eta bakoitzaren familia-liburuaren fotokopia aurkeztu beharko
da.
c) Ikastetxean edo atxikitako ikastetxeetan dauden senideak (9 puntu gehienez)
9 puntu emango dira ikastetxean edo atxikitako ikastetxeetan anaia/arreba bat izateagatik.
Atxikitako ikastetxeen kasuan, ikastetxearen ziurtagiria aurkeztu beharko da, familialiburuaren kopiarekin batera. Horretarako, sare publikoan, Hezkuntzako lurralde-ordezkariek
emandako ebazpenetan ezarritako atxikipenak aplikatuko dira, martxoaren 4ko 35/2008
Dekretuan 6 artikuluan xedatutakoa ezarriz, eta, halakorik ez badago, urtarrilaren 30eko
26/1996 Dekretuko V. eranskinean ezarritako hezkuntza-ibilbideak aplikatuko dira.
Aitak, amak edo tutoreak eskatutako ikastetxean lan egiten badu, 7 puntu emango dira.
d) Bestelako egoerak (6,5 puntu gehienez)
- 2 puntu emango dira ikaslearen elbarritasunarengatik eta puntu 1 haren aita, amaren,
tutorearen, edo anaiaren/arrebaren elbarritasunarengatik, hura behar bezala egiaztatuz gero.
Egoera hori ezin zaio familiako kide bati baino gehiagori zabaldu.
- Kategoria bereziko familia ugariko: 1,5 puntu; kategoria orokorreko familia ugariko: puntu 1.
- Ikastetxeko Batzordeak libreki zehaztutako beste egoera objektibo batzuengatik: 2 puntu:
Salbatore Mitxelena Ikastolako ikasle ohia diren guraso zein tutore duten balizko ikasleei
onartuko zaizkie.
Epez kanpoko matrikulazio eskaerak direnean, Hezkuntza Delegaritzak baimendu
behar ditu.
5.- Hezkuntza Delegaritzak ikasturtean zehar ikasle etorri berriak izenda ditzake
gurean matrikulatuak izateko.

169. Artikulua.- Matrikulatzeko prozedura
1.
SALBATORE MITXELENA Irakaskuntza Kooperatibak ez badauka behar beste
toki jaso dituen eskaera guztiei erantzuteko, indarreko legeria orokorrak ezartzen
dituen irizpideak edukiko dira kontuan.
2.
SALBATORE MITXELENA Irakaskuntza Kooperatibako Batzordeak dauka
Kooperatiban ikasleak matrikulatzeko ardura. Matrikulazio kanpaina Zuzendaritza,
Talde Pedagogiko eta Sustapen azpibatzordearen artean dinamizatuko da.
3.
Zuzendaria da prozesuaren garapenaren arduraduna, eta Batzordeari eman
behar dio informazioa. Eta, era berean, Hezkuntza Administrazioari eta Eskola
Kontseiluari jakinarazi behar die prozesuaren emaitza, indarreko araudiaren
arabera.
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2.

Kapitulua. IKASLEEN
BETEBEHARRAK

GURASOEN

ESKUBIDEAK

ETA

170. Artikulua.- Ikasleen gurasoen eskubideak
KOOPERATIBAREN BAZKIDE IZATEKO ESKUBIDEA
Ikastolako
ikasleen
gurasoak
direnez,
Salbatore
Mitxelena
Irakaskuntza
Kooperatibaren bazkideak dira eta ondorioz, gobernu egituran eta Ikastolaren
eginkizunetan, dagozkien gaietan, parte hartzeko eskubidea dute.
GURASOEN (EDOTA LEGEZKO TUTOREEN) ESKUBIDEAK HEZKUNTZAN
Beren seme-alabekiko dituzten eskubideak ondorengo bi alor hauetan zehazten dira:
1. IKASTOLAKO HEZKUNTZ FUNTZIONAMENDUARI DAGOKIONEZ
1.1. Ikastolak onartzen duen Hezkuntza Proiektuan parte hartzea eta horren berri
jasotzea, beren seme-alabak aipaturiko proiektuaren arabera heziak izan
daitezen.
1.2. Hezkuntza Proiektu horrek legeek araututako gutxiengo helburu eta
orientabideak hartuko ditu kontuan, ikasleak beste ikastetxe batzuetara joatea
edota ondorengo ikasketen aurrean jarraipena ziurtatua izan dezan.
1.3. Beren seme-alaben hezkuntzari buruzko informazio sistematikoa jaso ahal
izatea, horretarako Ikastolak antolatu behar dituen bilera, elkarrizketa eta
harremanen bidez.
1.4. Aipaturiko informazio horrek beren seme-alaben aprobetxamendu akademikoa,
jokabideak eta jarrerak aztertuko ditu, kontuan hartuz gainera, bere tutoreak
ematen dituen beste zenbait balorazio eta argibide.
1.5. Seme-alabekiko ikasketen egoera berezietan konpontzeko hartzen diren
neurrien berri ezagutu eta erabaki hauetan iritzia ematea. Halaber, tutoreak eta
irakasle taldeak beren seme-alabak ikasturtea errepikatu beharra agertu eta
legeak behartzen ez dituzten kasuetan, erabakian parte hartzea.
1.6. Dagozkien eskaerak eta kexuak aurkeztu ahal izatea, idatziz, irakasleei edo
kooperatibako Gobernu Organoei, beren seme-alaben heziketa prozesuari
buruz, eta haiek kooperatibako edozein jardueratan jasotzen duten arreta eta
zainketari buruz, Araudi honetan ezarrita dauden bideei eta Zuzendaritzak
jarritako arauei jarraituta (Barne Araudi honetako 172. Artikulua).
1.7. Beren seme-alabak eskolatuta dauden ikasgelako gurasoen ordezkari hautatua
izatea, eta orobat, indarrean dauden partaidetza-organoetan.
2. IRAKASLEEI DAGOKIENEZ
2.1. Gurasoek irakasle bakoitzak lantzen duen gaiaren programazioa ezagutzeko
eskubidea dute eta halaber, erabiltzen diren ebaluaketa irizpideak eta lortutako
emaitzak.
2.2. Irakasleren batek gurasoen edo beren seme-alabekiko eskubideen aurka
jokatuko balu, zuzendaritzan kexa agertuko du.
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171. Artikulua. Gurasoen betebeharrak
Oro har, gurasoek eskubidea duten bezala, Hezkuntza Proiektuan parte hartu eta
ezagutzeko, Hezkuntza Proiektu honen Izaera, Helburu, Funtzionamendua eta
gainontzeko Araudia errespetatu eta onartuko dute.
1. BEREN SEME-ALABEN HEZKUNTZAN ELKARKIDETZA ESKAINI
1.1. Beren seme-alaben heziketan dagozkien betebeharrak onartzea, eta, horregatik,
Ikastolako estamentuekin eta talde profesionalekin elkarlanean aritzea, hartan
aktiboki parte-hartzeko.
1.2. Beren seme-alaben hezkuntzari dagokion beren egoera pertsonala, familiarra
edota sozialari buruzko informazioa ematea, Ikastolako arduradun desberdinek
eskatu edota beraiek zuzenean eskainita eskola-prozesuan eman beharreko
orientabidea eta laguntza errazteko.
1.2. Gurasoek, seme-alaben heziketaren eragile nagusiak direnez, arazoak
hezkuntza arduradunekin tratatuko dituzte zuzenean eta ez seme-alaben
bitartekaritza erabiliz.
1.3. Ikastolak antolatzen dituen bilera edo elkarrizketak erabiliz, tutore edo
arduradunekin hitz egitera etortzea; are gehiago, dei bereziren bat jasoko
balute.
1.4. Bilera eta elkarrizketetarako finkatutako egun eta orduak errespetatzea, agertu
ezin denean aldez aurretik tutorea edo irakaslea ohartzea, eta premiazkoa ez
bada eskolorduetan geletara ez sartzea.
2. IKASTOLAKO FUNTZIONAMENDUARI DAGOKIONEZ
Gurasoek Ikastolako funtzionamendua hobetzeko laguntza eskaini, batez ere gai
hauetan:
2.1. Seme-alaben asistentzia eta puntualitate ezaren arrazoiak idatziz justifikatu.
2.2. Seme-alabak Ikastolara txukun eta puntual bidali.
2.3. Ekintza eskolar eta osagarrietan behar duten materialaz hornitu eta behar
bezala erabiltzen dutela begiratu.
2.4. Ikastolako materiala, altzariak, instalazioak eta autobusak begirunez eta zuzen
erabili behar dituztela adierazi, nahita egindako puskaketen erantzule direla
jakinik.
2.5. Hezkuntza komunitateko kide guztiek merezi dute beren errespetua eta gai horri
buruzko hutsune posibleei garrantzi handia ematen saiatu.
3. IKASTOLAREKIKO HARREMANAK
Ikasleei dagokien edozein motatako informazioa beren gurasoei edo legezko tutoreei
emango zaie. Dena den, guraso edota legezko arduradunek arau hauek hartuko
dituzte kontuan:
3.1. Ikasturte hasieran gurasoei bidalitako egutegi orokorrean tutoreekin
elkarrizketatzeko egunak adierazten dira. Araudi hau errespetatuko da
Gurasoen Betebeharretako 1.4. puntuak dioenaren arabera.
3.2. Ohiz, gurasoek irakasleekin hitz egiteko eskolorduak errespetatuko dituzte,
urgentziaz edo presazko gaien berri emateko ez bada.
3.3. Ikastolak ikasturte bakoitzaren hasieran guraso guztiei bidaliko dizkie
Ikastolaren funtzionamendu orokorraren atal desberdinak: eskola egutegia,
ordutegia, tutoreen kokapena… Gurasoren batek bere seme-alabek egiteko hori

 943831752  943833690  zarautz@ikastola.eus www.zarauzkoikastola.eus

SALBATORE MITXELENA IKASTOLA
MARIA ETXE-TXIKI KALEA 14
20800 ZARAUTZ
109
osoki bete ezin dutela ikusiko balu, tutorearekin jarriko da harremanetan
arazoei konponbide egokiena eman eta Zuzendariaren oniritzia jasotzeko.
3.4. Ikastolako kide anitzeko organoetan gurasoen ordezkari gisa hautatua izatea
onartzea.
3.5. Barne Araudi hau eta Batzar Nagusitik, Batzordetik eta Zuzendaritza taldetik
datozen gainerako funtzionamendu arauak eta jarraibideak errespetatzea.
4. INSTALAZIOEN ERABILPENARI DAGOKIONEZ
Gurasoek Ikastolako instalazioak erabil ditzakete, erabilpen denborak ikasleen lana
oztopatzen ez duen bitartean eta ondorengo arrazoiekin antolatzen direnean:
4.1. Ikastola edo seme-alaben heziketaz bilera, hitzaldi, eta abar antolatzen
direnean.
4.2. Kultur jarduerak, herriko ospakizun, festa eta ekitaldiak antolatzeko.
4.3. Beren prestakuntzarekin zerikusia duten gaiak antolatu eta garatzeko.
Bilera hauen eskabidea Zuzendariari egingo zaio hiru egun lehenago gutxienez, gaia,
eguna, ordua eta iraupena agertuz.
Beste bilera guztietarako baimena Ikastolako Instalazioak erabiltzeko araudian
zehazten denaren arabera egingo da.

172. Artikulazioa. Erreklamazioak, kexak eta iradokizunak
Ikasleen edozein gertakari edo jokabide-arazo bada eta beren seme-alabei eragiten
badie, gurasoek honako prozedura honi jarraituko diote:
1.
Lehenik ikasleari esleitutako Tutorearekin hitz egin, arazoa konpontzen
saiatzeko.
2.
Tutoreak konpontzerik ez badu, etapako koordinatzailearekin
orientatzailearekin elkarrizketa bat izateko eskaera egin.
3.
Etapako koordinatzaileak edo/eta
gurasoek Zuzendaritzara jo dezakete.

orientatzaileak

bideratzerik

edo/eta

ez

badu,

Gurasoek dagozkien eskaerak eta kexuak aurkeztu ahal izango dituzte idatziz (emailez edo buzoian utziz) edo aurrez aurre Mailetako guraso ordezkarien taldean,
Bizikidetza Behatokian edo tutore, koordinatzaile, orientatzaile, zuzendari edo
administrari orokorrarekin hitzordua eskatuz.

173. Artikulua. Kalifikazioen inguruko erreklamazioak egiteko prozedura.
1.– Ikastetxeek jakitera eman beharko dute ikasleek eta haien guraso zein legezko
tutoreek irakasleei ikaskuntza-prozesuari buruz jasotzen dituzten informazioen
gaineko argibideak eskatzeko prozedura, eta kalifikazioei buruzko erreklamazioak
ere egin ahal izango dituzte.
2.– Ikasleek eta, bestela, haien guraso eta legezko ordezkariek errendimenduaren
ebaluazioan eragina izango duten lan, proba eta ariketa guztiak gainbegiratu ahal
izango dituzte, eta hala eskatuz gero horien kopia bat ere eskuratu ahal izango
dute, behin zuzenduak izan ondoren.
2.– Bestalde, alegazioak aurkeztu eta kalifikazioen berrikuspena eskatu ahal izango
dute.
-

Gurasoak tutorearekin bilduko
desadostasuna adierazteko.

dira

kalifikazioaren

inguruan

duten
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-

Tutoreak beharrezkoa den informazio guztia bilduko du dagokion arloko
irakaslearekin batera (beharrezkoa izanez gero) eta bigarren saio batean
azalpen guztiak eta argibide guztiak emango dizkiete gurasoei.

-

Hala eta guztiz ere desadostasuna egoten jarraituko balu, etapako
koordinatzailearengana
jo
beharko
dute
aste
beteko
epean.
Desadostasunean jarraituz gero, zuzendariarekin egingo dute bilera eta
erreklamazioarekin aurrera jarraitu nahi badute ikastetxetik kanpoko
organoen aurrean, erreklamazio idatzia aurkeztuko diote gurasoek
zuzendaritzari eta honek abian jarriko du erreklamaziotarako prozedura
ikastetxetik kanpoko organoen aurrean (Lurralde Ikuskaritzan).

3.- Azken ebaluazioetako Erreklamazioetarako prozedura ikastetxetik kanpoko
organoen aurrean.
1.– Behin erreklamazioak ikastetxean ebatzita, ikasleek, haien guraso edo
legezko tutoreek eta irakasleek, ados ez badaude, erreklamazio idatzia
aurkeztu ahal izango dute Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzan, 7 egun
naturaleko epean. Erreklamazio-idazkia ikastetxeko zuzendaritzaren bitartez
aurkeztuko da.
2.– Zuzendariak, 7 egun naturaleko epean, Hezkuntzako Lurralde
Ordezkaritzara bidaliko du erreklamazio-idazkia, agiri hauekin batera:
erreklamaziogileak eskaini duen dokumentazioa, erreklamazioa eragin duten
ariketa originalak, eta programazioa, eskatutako maila eta ebaluazioirizpideak jasoko dituen departamentuaren dokumentazioa, ikastetxean
garatutako erreklamazio-prozesuan sortu den dokumentazio guztiaz gain.
3.– Hezkuntzako Ikuskatzailetzaren txostena aztertu ondoren, Lurralde
Ordezkaritzak ebazpena emango du, zazpi egun natural baino gehiago
luzatuko ez den epean. Txostena taxutzeko orduan, Hezkuntzako
Ikuskatzailetzak kontuan izango ditu Oinarrizko Hezkuntzaren Ebaluazioa
arautzen duen agindua, Ikastetxearen Curriculum Proiektua, dagokion arlo
edo ikasgaiaren programazioa, jakitera eman diren eskuratu beharreko
gutxieneko edukiak eta kalifikazio-irizpideak, ikaslearen ariketak, lanak,
probak
eta
azterketak
eta,
beharrezkoa
izanez
gero,
ikasle
erreklamaziogileak eskatzen duen kalifikazio bera duten beste ikasle
batzuenak.
Txosten horretan, proba eta ariketa berriak egitea eta ikastetxeak argitara
emandako kalifikazio-irizpideetan aurreikusitakoari lotzen ez zaizkion
kalifikazioak aldatzea proposatu ahal izango du.
4.– Lurralde Ordezkaritzak ikastetxeko zuzendariaren bitartez jakinaraziko
die ebazpena bai ikasleari bai kalifikazioaren erreklamazioa egin den arloko
irakasleari zein taldeko irakasle-multzoari, 7 zazpi egun natural baino
gehiago luzatuko ez den epean, Ikuskatzailetzaren txostena jasotzen denetik
kontatzen hasita.
4.– Ikasturte osoan zehar probak, lanak eta ariketak ikuskatzea posible izan dadin,
irakasleek ikastetxean gorde beharko dituzte eskolaldi osoan eta gutxienez
erreklamazio-epea amaitu eta beste hiru hilabetez, behin ikasturteko azken
ebaluazioa burutu ondoren.
5.– Epe hori igarota, suntsitu edo ikasleei eman ahal izango zaizkie, beti ere sor
litekeen erreklamazio baten ebazpenerako aintzat hartu behar ez badira.
6.– Edonola ere, erreklamazio baten ebazpenerako aintzat hartu behar diren
ariketak edo dokumentuak gorde egin beharko dira horiek oinarri harturik ebazpen
administratibo bat edo akzio judizial bat egitea posible den bitartean.
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174. Artikulua. Ikasleen betebeharren urraketen aurrean erreklamazioak
egiteko prozedura
Barne Araudi honetako 141. eta 142.artikuluan jasota gelditu dira.
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3. kapitulua. IKASLEEN GURASOEN PARTAIDETZA IKASTETXEAN
175. Artikulua. Gurasoen partaidetzarako organoak
Gurasoak kooperatibistak izanik, ondorengo organoetan dute parte hartze aktiboa:


Batzarra



Batzordea



Azpibatzorde
desberdinak
zerbitzutakoa, kiroletakoa, …)



Bizikidetza Behatokia



MAGOT



Auzolana proiektuak



Matrikulazio kanpaina



…

(ekonomikoa,

pedagogikoa,

sustapena,

176. Artikulua. Sozietate kooperatiboa da ikastetxeko ikasleen guraso
guztien elkartea
Daukan izaera kontuan hartuta, esan daiteke Kooperatiba ikastetxeko
guraso guztien elkartea dela. Kooperatibak berak sortu zuen elkartea,
gurasoen seme-alaben hezkuntza-beharrak elkarlanean konpontzeko.
Kide guztiek maila berdinean onartzen dituzte Kooperatibako bazkide
gisa dagozkien eskubideak eta betebeharrak.

177. Artikulua. Ikasgela-ordezkariak
Ikasle-talde edo ikasgela bakoitzeko gurasoek ordezkari bat eta
ordezko bat izango dute, eta, beraien bidez, taldearen proposamenak
edo eskaerak egingo dituzte, eskola-zerbitzuen garapena eta
zerbitzuok hobetzeko, urteko planaren garapenari buruz aldian behin
informazioa jasotzeko, eta, halaber, Batzordeak, Zuzendaritza
Taldeak edo Taldearen Tutoreak egoki iritzitako edozein egoeraren
berri jasotzeko.

178. Artikulua. Talde- edo ikasgela- ordezkaria hautatzea
1. Hautaketa prozesua: ikasmaila guztietan zozketaz egiten da.
2. Ezingo dira ikasgelako ordezkari izan Batzordeko, beste organo sozial batzuetako
edo Zuzendaritza Taldeko kide diren bazkideak.

179. Artikulua. Mailako guraso ordezkarien taldea. Osaera, deialdiak eta
bilerak.
Maila guztietako ordezkariek Talde Iraunkorra osatuko dute, berau Azpibatzorde
Pedagogiko kideek bideratuko dutelarik.
Hiru hilean behin bilduko da gutxienez azpibatzorde pedagogikoak deiturik.
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180. Artikulua. Mailako guraso ordezkarien funtzioak
1. Gela-ordezkariek honako funtzio hauek dauzkate:
a) Urteko planaren garapeneko ildo orokorren informazioa jasotzea batik bat
errendimendu akademikoan, orientazioan, bizikidetzan eta berariaz ezarritako
hobekuntza-arloetan.
b) Taldean sortzen diren gaiak eta iradokizunak tutoreari edo, hala badagokio,
etapako koordinatzaileari edo zuzendariari aurkeztea, urteko irakaskuntza plana,
orientabide- eta bizikidetza-planak, eta jarduera osagarrizko planak hobeto
garatzeko, eta mailako helburuak zuzen betetzeko honako alor hauei dagokienez:
baliabideen antolamendua eta kudeaketa, eta zerbitzu osagarrien alorrean, eskolaz
kanpoko jardueren alorrean eta arlo instituzionalean.
c) Zuzendaritza Taldeari ekimenak eta iradokizunak aurkeztea eta ekintzen
garapenean laguntzea, ikasleen arteko elkarlana eta Hezkuntza Proiektuan
esplizituki adierazitako balioak garatzeko.
d) Familiei eta, hala badagokio, ikasleei eman beharreko orientazio-hitzaldien
edukiei buruzko proposamenak aurkeztea Zuzendaritza Taldeari, gai hauen
inguruan: ikasleen bilakaera-prozesua, hezkuntza-sistemako aldaketak, berrikuntza
metodologikoak, etab.
e) Tutoreak edo Zuzendaritzak emandako erantzunez eta gaiez informazioa ematea
taldeari.
f) Egoki iritzitako talde- edo ikasgela-bilerak deitzea, Tutoreak dei ditzakeenak alde
batera utzita, eta jorratutako gaien informazioa ematea Tutoreari edo, hala
badagokio, Zuzendaritzari.
g) Talde Iraunkorreko bileretara joatea, eta jorratutako gaien berri ematea bere
taldeko gurasoei.

2. Baliabideak:
a) Ikasgela-ordezkariek berek ordezkatzen duten ikasgelako ikasleen guraso
guztien zerrenda edukiko dute ikasturte bakoitzaren hasieran.
b) Ikasgela-ordezkariek Kooperatibako administrazioaren laguntza edukiko dute
beren funtzioak egoki betetzeko.
c) Ikasgela-ordezkariek posta elektronikoko helbide bat edukiko dute, halaber,
berek ordezkatzen dituztenekin eta Ikastolako arduradunekin erraz
komunikatzeko.
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ERANSKINAK

ZARAUZKO “SALBATORE MITXELENA” IKASTOLAKO LANGILERIAREN KONTRATU
BERRIAK EGITEKO HAUTAGAIEN ZERRENDA KUDEAKETA

2014an adostutako txostena
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1.artikulua.- Aplikazio eremua.
2.artikulua.- Zerrendetan onartua izateko betebeharrak.
A) Irakaskuntza arloan:
1. Zerrendan sartzeko betebehar orokorrak:
1.1.
Titulazio akademikoa.
1.2.

EGA edo baliokidea.

B)Administrazio arloan:
2. Zerrendan sartzeko betebehar orokorrak:
2.1.
Titulazio akademikoa.
2.2.

EGA edo baliokidea.

C)Zerbitzuak:
3. Zerrendan sartzeko betebehar orokorrak.
3.artikulua.- Baremaziorako irizpideak eta egiaztatzeko agiriak.
1.

Lan eskarmentua eta beste zenbait.

4.artikulua.- Zerrenden osaketa.
1.

Zerrenda motak.

2.

Hautagaien datuak.

5.artikulua.- Prozedurak.
1. Zerrendak irekitzeko deialdia prozedura.
6.artikulua.- Zerrenden funtzionamendua
1. Funtzionamendu orokorra.
2. Salbuespenak.
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1. art.: APLIKAZIO EREMUA
Jarraibide hauetan ezarritako irizpideak, “Salbatore Mitxelena” ko langileen
kontratazio berriak egiteko hautagaien zerrendaren kudeaketari aplikatu
behar zaizkionak dira.
2. art.: ZERRENDETAN ONARTUA IZATEKO BETEBEHARRAK
Deialdian adierazitako epean hautagaiak curriculuma aurkeztu beharko du
eta ezinbestekoa izango da curriculumak euskaraz bidaltzea.
A) IRAKASKUNTZA ARLOAN:
1) ZERRENDAN SARTZEKO BETEBEHAR OROKORRAK:
1.1

TITULAZIO AKADEMIKOA: ezinbesteko betebeharra da
ondoren zehazten diren tituluren baten jabe izatea, jarraian
adierazten diren mailetarako:

a) HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN HEZKUNTZA:
Irakasleak: H.H.-ko edo Lehen Hezkuntzako magisteritza titulua,
espezialitate ezberdinak barne (ingeles, musika,
gorputz
hezkuntza...)
Hezitzaileak: Haur Hezkuntzako goi mailako Teknikaria (hau
bakarrik HH 1. ziklorako)
b)HEZKUNTZA BEREZIA:
Orientatzaile
posturako:
Psikologia,
Pedagogia
edo
Psikopedagogiako Lizentziatura.
Laguntza
geletarako:
Magisteritza.
Hezkuntza
Bereziko
espezialitatea edo egungo graduko heziketa bereziko aipamena
(Minor).
Hezkuntza Bereziko Laguntzaile postua:
Goi-Teknikaria gizarte Integrazioan edo Haur hezkuntzan.
c) DBH irakasleak:
Goi mailako titulua (gradua edo lizentziatura) eta hauetako
tituluren bat:
-Irakaskuntza Gaitasunerako Agiria (IGA)
-Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide
Heziketako
eta
Hezkuntzen
Irakaskuntzako
Irakasleen
Prestakuntza Unibertsitate Masterra
-Magisteritza.
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1.2

EGA EDO BALIOKIDEAK:

Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) edo baliokidea (C1, 3. Hizkuntza
Eskakizuna (HABE), Hizkuntza Eskola Ofizialeko 5. maila, Euskal
Filologiako gradua) DERRIGORREZKOA da denentzat.
B) ADMINISTRAZIO ARLOAN:
1. ZERRENDAN SARTZEKO BETEBEHAR OROKORRAK:
1.1 TITULAZIO AKADEMIKOA: ezinbesteko betebeharra da ondoren
zehazten diren tituluren baten jabe izatea, jarraian adierazten diren
mailetarako:
a)Administrari laguntzaile: erdi mailako heziketa zikloaren titulua.
b)Idazkaria: goi mailako heziketa zikloaren titulua.
c)Ofizial administraria: goi mailako heziketa zikloaren titulua.
d)Administrari Burua: Enpresaren Administrazioa eta Zuzendaritzan,
Giza Zientzietan, Zuzendaritzan, Laneko Zientzietan edo antzekoan
Lizentziaduna.
e)Administratzaile Nagusia: Enpresaren Administrazioa eta
Zuzendaritzan, Giza Zientzietan, Zuzendaritzan, Laneko Zientzietan
edo antzekoan Lizentziaduna.
1.2 EGA EDO BALIOKIDEA:
Euskararen
Gaitasun Agiria (EGA) edo baliokidea
(C1, 3.
Hizkuntza Eskakizuna (HABE), Hizkuntza Eskola Ofizialeko 5. maila,
Euskal Filologiako gradua) DERRIGORREZKOA da denentzat.
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C)

ZERBITZUAK:
1. ZERRENDAN SARTZEKO BETEBEHAR OROKORRAK:
EUSKARAZ JAKITEA DERRIGORREZKOA izango da, euskarako titulaziorik
eskatuko ez bazaio ere. Elkarrizketaren bidez egiaztatuko da.
a) Mantentze-arduraduna: Goi mailako heziketa zikloaren
titulazioa.
(arotz,
elektrizitate...).
Lan
arriskuen
prebentziorako kurtsoa.
b) Jangela:
 Sukaldaria: goi mailako heziketa zikloa.
 Sukaldari laguntzailea: erdi mailako heziketa zikloak.
c) Garbitzailea: ez zaio inongo titulaziorik eskatuko. Formazioa

baloratuko da.
d)Prestakuntza berezirik gabeko langilea
laguntzailea, fotokopiagailua...): begirale titulua.
Antzeko lanpostuetan jardun izana baloratuko da.

(autobuseko

3. art.: BAREMAZIORAKO IRIZPIDEAK ETA EGIAZTATZEKO AGIRIAK
Deialdian adierazitako epean aurkeztutako curriculumean azaltzen
dena izango da kontuan hartuko dena. Baremazioa behin eginda, behin
betikoa izango da hurrengo deialdia egin arte.
Hautagaiak aukeratua izanez gero egiaztagiri originalak edo fotokopia
konpultsatuak eta bizitza laboralaren txostena aurkeztu beharko ditu.
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1. LAN ESKARMENTUA ETA BESTE ZENBAIT:
Dagokion lanpostuarekin lotura duen eginiko lana
administrazioa nahiz zerbitzuak) izango da puntuagarri.

(irakaskuntza,

Zerbitzu aktiboa (0-10 puntu)
o

Ikasturte bakoitzeko 2 puntu, gehienez 5 urte bitarteko esperientzia
puntuatuko da, 10 puntu lor daitezke gehienez.

o

Zatikako lanaldiak: honela puntuatuko genituzke:
Ikasturte oso bat ......................................................... 2 puntu
Hilabete bat ............................................................. 0,2 puntu
Aste bat .................................................................. 0,05 puntu
Egun bat ................................................................. 0,01 puntu

o

Ikastolatan egindako denborak puntuazio hirukoitza izango du.

o

Ikasle ohi, guraso edo guraso ohi izatea 1 puntua baloratuko da.

Gaiarekin zerikusia duten ikastaroak eta argitalpenak (0-2 puntu)
o

Ikastaroak: 0,025 puntu 10 orduko ikastaroagatik, gehienez 2 puntu.

o

Ikastaroen iraupena zehaztu gabe baldin badago ez da ezer
puntuatuko.

o

Publikazioak: Lanpostuarekin zerikusia
materialgintzan argitaratuak, 1 puntu.

duten

liburuak

edota
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Lanpostuarekin lotutako titulazio estra bakoitzeko:


Gradua eta lizentziatura

2 puntu



Diplomatura

1 puntu



Goi Mailako Heziketa Zikloa



Masterrak

1 puntu



Psikomotrizitate titulazioa

1 puntu



Ingelesa (C1)

1 puntu



Frantsesa (C1)

1 puntu



Bestelako hizkuntzak (Keinu hizkuntza)

0,5 puntu

0,5 puntu

Curriculum guztiak aztertu ondoren puntuazio gehiena lortu duten
4 hautagaiei elkarrizketarako deia egingo zaie. Elkarrizketa honek %25
balorazioa izango du.
Elkarrizketan parte hartu behar dutenak nortzuk diren:


Orientatzailea / Koordinatzailea



Zuzendaria / Gerentea



Lanpostu horren perfila duen irakaslea



Kontratazio azpibatzordeko guraso 1

Oinarri bezala, prestatuta dagoen txostena hartuko da oinarri. Ikus 2.
Eranskina.
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4. art. ZERRENDEN OSAKETA
1. ZERRENDA MOTAK
Lan zerrendak lan mota eta espezialitatearen arabera osatuko dira.
Kontratazioak /

Ordezkapenak egiteko zerrendak deialdiari erantzun

dioten hautagaiek osatuko dituzte.
Hautagai batek bere formazio edota esperientziagatik zerrenda batean
baino gehiagotan egotea baldin badu, zerrenda horietan guztietan
egongo da.
Zerrenden antolakuntza: puntuazio handienetik txikienerako hurrenkeran.

2. HAUTAGAIEN DATUAK
-

Izen-abizenak.

-

Helbidea.

-

Telefono zenbakia.

-

Egiaztaturiko titulazio edo titulazioak konpultsatuak.

-

Egiaztaturiko EGA titulua edo baliokidea (C1, 3. Hizkuntza
Eskakizuna (HABE), Hizkuntza Eskola Ofizialeko 5. maila, Euskal
Filologiako gradua) konpultsatua.

-

Lorturiko puntuazioa.
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5. art. PROZEDURAK
1. ZERRENDAK IREKITZEKO PROZEDURA
Berritze prozesua: Lau urtetik behin Lan poltsa berritzeko iragarki bat
argitaratuko da. Momentuko beharren arabera deialdi bereziren bat
egin liteke.
Eskabidea aurkezten duten hautagaien Curriculumak barematuko
dira aurrez ezarritako irizpideen arabera.
Zerrendan daudenekin moldatu ezinez gero,
1. Epez kanpo iritsitako eskabideak barematuko dira.
2. Gurasoei deialdia helarazi.
3. Inguruko ikastoletako zerrendetara jo.
4. Ikastolen Elkarteko zerrendetara jo.
6.

art. ZERRENDEN FUNTZIONAMENDUA
1. FUNTZIONAMENDU OROKORRA
Kontratazio edo Ordezkapenen bat egin behar denean, dagokion
espezialitate eta lanaldiko zerrendara joko da. Ordezkapena
hilabete baino gutxiagorako balitz, ez litzateke elkarrizketarik egin
behar.

Zerrenda

horretan

baldintzak

betetzen

dituen

eta

ordezkapena egiteko moduan dagoen lehenengoari eskainiko zaio.
Uko egingo balu, hurrengoari.
Etapa bakoitzeko koordinatzaileak, txosten bat egin beharko du,
ordezkapena egin duen langilearen lan egiteko era egokia izan den
ala ez. Egokia izan ez bada, zerrendetatik kenduko da pertsona hori.
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2. SALBUESPENAK
Hautagai batek ordezkapen bat egin ondoren irakasle bera
ordezkatu

beharra

sortzen

bada

ikasturte

berean,

arestiko

ordezkapena egiten aritu zen hautagaiak egingo du ordezkapen
berri hori, ikastolan bertan beste ordezkapen bat betetzen ari ez
bada, betiere.
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ORGANIGRAMA
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SALBATORE
MITXELENA
ORGANIGRAMA

BATZORDEA

ZUZENDARITZA TALDEA

TALDE PEDAGOGIKOA
ZUZENDARIA
KOORDINATZAILE PEDAGOKIKOAK (HHLH/DBH)
ORIENTATZAILEA(K)
HH-LH KOORDINATZAILE LAGUNTZAILEA
IDAZKARI OROKORRA

- ZUZENDARIA
KOORDINATZAILE
PEDAGOGIKOAK
- ADMINISTRARI OROKORRA
- IDAZKARI OROKORRA

ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRARI OROKORRA
ZUZENDARIA
IDAZKARI OROKORRA
ADMINISTRARIA
...............

KLAUSTROA
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