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web gunean eskura dezakezuela.
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AURTENGOAK

Aurtengo urtea ez dugu iazko tankeran hasiko, aurrez aurreko saioak mantentzeko
moduan izango ote ginen kezka nagusi. Aurten, badakigu neurri guztien gainetik
aurrera egiteko gaitasunik ez zaigula falta. Horren adibide, udan zehar ikastolan beste
solairu bat, LHkoa, oso-osorik berritu izana dugu. Ahuntzaren gauerdiko eztula,
alajaina, eztul egiten duena susmagarri den garai honetan!

Hemen

duzue

aurten

ere

urte

osoko

informazio

nagusiaren

buletina.

Ondoren,ostiralero, jasoko duzue asteari dagokiona, noski.

Ongi etorri Salbatore Mitxelena ikastolara, “Arraun eta amets”
56. urtez aurtengoan.

BATZORDEA
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BATZORDEAREN OSAKETA
GURASOAK
ITZIAR ELORTZA AIZPURU (LEHENDAKARIA)
MIREN AGIRREZABALAGA ETXEBERRIA
AITZPEA AGIRREZABALAGA BERISTAIN
EIDER LARRAÑAGA ARRIETA
JON ZALDUA BRIT
ARITZ LARRETA BEREZIARTUA
MIREIA ESNAL OLIDEN
GURUTZE OSTOLAZA AMILIBIA
IRAKASLEAK
FERNANDO ROJO TOLOSA
MAITE PARDO ALDABALDETREKU
AMAIA ARRUTI ALTUBE
INES ETXABE BELAMENDIA
IMANOL ESNAL GÉNOVA
ENERITZ GARMENDIA ITURRIA
ZELIA JUARISTI GALARRAGA
EZ-DOZENTEA
MARIJO ARIAS DAVILA
ZUZENDARIA
OLATZ ZUBIMENDI ARAMENDI
ADMINISTRARI OROKORRA
UNAI LEKUONA ZABALA
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AZPIBATZORDEAK

Batzordearen lana dinamikoagoaz gain eraginkorragoa izan
dadin, azpibatzorde desberdinak daude eraturik. Beraz, lantalde
osagarriak direla esan daiteke. Bertan, zenbait batzordekide
izateaz gain, parte hartu nahi duen guztiari irekitzen zaizkio
ateak.
Ondorioz, partaide berriak izateko prest zaudeten guraso nahiz
langileak, hurbil zaitezte lasai asko gure idazkaritzara informazio
zuzena jaso dezazuen. Ongietorriak!
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ZUZENDARITZA TALDEA:
ETAPETAKO ZUZENDARIAK, ADMINISTRARI OROKORRA ETA IDAZKARI
OROKORRA
TALDE PEDAGOGIKOA
Ikastola osoaren koordinazioa eta gidaritza
pedagogikoa darama. Beraz, unean uneko behar,
arazo eta ekarpenei erantzuten die.
Orientatzaileak: Onintza Rivero eta Miren Sorreluz
(orientatzailea@zarauzkoikastola.eus / dbh_orientatzailea@zarauzkoikastola.eus)

HHko Zuzendaria: Olatz Zubimendi
(hh_zuzendaria@zarauzkoikastola.eus / zuzendaria@zarauzkoikastola.eus)
LHko Zuzendaria: Mertxe Isasti (lh_zuzendaria@zarauzkoikastola.eus)
DBHko Zuzendaria:Jaione Lasa
(dbh_zuzendaria@zarauzkoikastola.eus)
Marko Pedagogikoaren dinamizatzailea: Itziar Lopez
de Sosoaga (dinamizatzailea@zarauzkoikastola.eus)
ADMINISTRAZIO TALDEA:
ZUZENDARITZA, ADMINISTRARI OROKORRA (ulekuona@zarauzkoikastola.eus),
ADMINISTRARIA (administraria@zarauzkoikastola.eus),
IDAZKARI OROKORRA(zarautz@ikastola.eus) ETA IDAZKARIA
(harrera@zarauzkoikastola.eus)
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MAILAKO TUTOREAK
hh2

AINARA URIBEETXEBERRIA

hh
OLATZ SOLABERRIETA
3
hh
MIRIAM MENDOZA
4
hh
EVA GOMEZ
5

ITSASO
GALARRAGA/NAHIKARI
ETXEBERRIA

JOSUNE
ESKOBAR

INES ETXABE

IMANOL ESNAL

MARIAN
AROZENA

AINHOA KORTAJARENA
AGEDA BEGIRISTAIN

AGURTZANE
AGIRRE

lh 1 MIREIA ARRUTI

ENARA ARRIETA

MAITANE IRIBAR

lh 2 AMAIA ARRUTI

MAITANE
IRURETAGOYENA

ISA MARITXALAR

lh 3 ANA M.AGOUES

MARIJE LAPEYRA

lh 4 SERGIO ARISTI

GARBIÑE GONZ.DE
DURANA

MAIDER
LARRAÑAGA
LEIRE
COLMENERO

lh 5 BELEN GONZALEZ

OLATZ DORRONSORO

OLAIA EPELDE

lh 6 JOXEAN ELOLA

NAIARA ROTETA

PALOMA
GABIRONDO

Lehen Hezkuntza

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
dbh MARIA MUNGIA/ANA
1 ARISTI
JULENE
dbh
ALCEDO/ANTTON
2
FDEZ.
IZASKUN
dbh
ETXEBERRIA/LANDER
3
AZKUE
ZELIA
dbh
JUARISTI/AGURTZANE
4
LOYOLA

MAITENA LEÑENA

BELEN MURUA

EDORTA GALATAS

NEREA ARRUTI

ANJEL EIZAGIRRE

JOSUNE MURUA

FERNANDO ROJO

NEREA
ALBERDI/BELEN
MAIZ
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OIHANA
KORTAJARENA

ENERITZ
GARMENDIA

E-MAILAK
hh
2

igalarraga@zarauzkoikastola.eus /
netxeberria@zarauzkoikastola.eus

auribe@zarauzkoikastola.eus

jeskobar@zarauzkoikastola.eus

hh
3

osolaberrieta@zarauzkoikastola.eus

ietxabe@zarauzkoikastola.eus

iesnal@zarauzkoikastola.eus

hh
4

mmendoza@zarauzkoikastola.eus

akortajarena@zarauzkoikastola.eus

hh
5

egomez@zarauzkoikastola.eus

abegiristain@zarauzkoikastola.eus

marozena@zarauzkoikastola.eus

aagirre@zarauzkoikastola.eus

Lehen Hezkuntza
lh
1

marruti@zarauzkoikastola.eu
s

earrieta@zarauzkoikastola.eus

miribar@zarauzkoikastola.eus

lh
2

aarruti@zarauzkoikastola.eu
s

miruretagoiena@zarauzkoikastola.eus

imaritxalar@zarauzkoikastola.eus

lh
3

aagoues@zarauzkoikastola.e
us

mlapeira@zarauzkoikastola.eus

mlarranaga@zarauzkoikastola.eus

lh
4

saristi@zarauzkoikastola.eus

ggonzalez@zarauzkoikastola.eus

lcolmenero@zarauzkoikastola.eus

lh
5

bgonzalez@zarauzkoikastola.
eus

odorronsoro@zarauzkoikastola.eus

oepelde@zarauzkoikastola.eus

lh
6

jelola@zarauzkoikastola.eus

nroteta@zarauzkoikastola.eus

pgabirondo@zarauzkoikastola.eus

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
dbh 1

mmungia@zarauzkoikastola.eus
/ aaristi@zarauzkoikastola.eus

mlenena@zarauzkoikastola.eus

bmurua@zarauzkoikastola.eus

dbh 2

jalcedo@zarauzkoikastola.eus

egalatas@zarauzkoikastola.eus

narruti@zarauzkoikastola.eus

dbh 3

ietxeberria@zarauzkoikastola.eu
s / lazkue@zarauzkoikastola.eus

aeizagirre@zarauzkoikastola.eus

jmurua@zarauzkoikastola.eus

dbh 4

zjuaristi@zarauzkoikastola.eus /
aloiola@zarauzkoikastola.eus

frojo@zarauzkoikastola.net

nealberdi@ zarauzkoikastola.eus /
bmaiz@zarauzkoikastola.eus
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okortajarena@zarauzkoikastol
a.eus

egarmendia@zarauzkoikastola
.eus

HH – LHko ESPEZIALISTAK

GORPUTZ HEZKUNTZA: ENARA URANGA – HODEI ESTEBAN
INGELESA: MAITE PARDO – GARAZI ARANGUREN – BEÑAT ARISTI – AMAIA
HUTTON – MIREIA LETAMENDIA
MUSIKA: AITZOL IBARLOZA – …
IKT KOORDINATZAILEA: PALOMA GABIRONDO
ERLIJIOA: BELEN GONZALEZ

ETAPA GUZTIETARAKO ESPEZIALISTAK
MARKO PEDAGOGIKOAREN DINAMIZATZAILEA: ITZIAR LOPEZ DE
SOSOAGA
IKT DINAMIZATZAILEA: JON ETXEBERRIA
AGENDA 21 KOORDINATZAILEA: BELEN GONZALEZ
KIROL KOORDINATZAILEA: HODEI ESTEBAN
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HIZPRO (HIZKUNTZA PROIEKTUA): ENERITZ GARMENDIA – BEÑAT
ARISTI
ZAINTZA ZERBITZUA: JASONE ERKIZIA – AMAIA GARATE
KIVA TALDEA: MIREN SORRELUZ – ENARA URANGA – BELEN
MURUA
E-MAILAK:

GORPUTZ
HEZKUNTZA
INGELESA

MUSIKA

euranga@zarauzkoikastola.eus

hesteban@zarauzkoikastola.eus

mpardo@zarauzkoikastola.eus

garanguren@zarauzkoikastola.eus

ahutton@zarauzkoikastola.eus

mletamendia@zarauzkoikastola.eus

aibarloza@zarauzkoikastola.eus

IKT
KOORDINATZAILEA ikt@zarauzkoikastola.eus
ERLIJIOA

bgonzalez@zarauzkoikastola.eus
MARKO
PEDAGOGIKOAREN
DINAMIZATZAILEA dinamizatzailea@zarauzkoikastola.eus
IKT
DINAMIZATZAILEA

ikt@zarauzkoikastola.eus

AGENDA 21
KOORDINATZAILEA bgonzalez@zarauzkoikastola.eus
KIROL
KOORDINATZAILEA hesteban@zarauzkoikastola.eus
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baristi@zarauzkoikastola.eus

ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA

Gure

funtzionamenduaren

integratuta

dagoen

zutabe

baliabidea

garrantzitsua
da.

izanik,

Orientatzaileak,

ikastetxearen

egituran

laguntza-irakasleek

eta

laguntzaileek osatzen dute:
Orientatzaileak: Onintza Rivero (HH-LH), Miren Sorreluz (DBH)
Irakasleak: Miren Sorreluz (DBH), Ander Iturralde eta Tamara Eskobar (LH)
Laguntzaileak: Ainhoa Aranburu, Edurne Holgado,Estitxu Rojo.

HELBURU OROKORRAK:

Guztion artean, irakasle eta tutoreekin batera ikasleen jarraipena egiten dute.
 Ikastetxeko hezkuntza premia berezien beharrak koordinatu, baliabideak kudeatu
eta arazoak bideratzen dituzte.
 Ikasleei orientabide pertsonala edo bokazionala ematen zaie. Hainbat kurtsotan
aukeraketa egin behar direnez, erabakiak hartzen laguntzen zaie. Horretarako
taldeka, testak pasatzen dira edota banakako eskaerei erantzuna ematen zaie.
 Ikasketa zailtasunen aurrean, prebentzio lana egiten da, detekzio goiztiarraren
bidez eta berehalako esku-hartzearen bidez.
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IRAKASKUNTZA INFORMAZIOA

HIZKUNTZEN TRATAMENDUA:
EUSKARA: 2 urtetik DBH bukatu arte.
GAZTELERA: LH 1etik DBH bukatu arte.
INGELESA: HH 4 urtetik DBH bukatu arte.
FRANTSESA: DBH etapa osoan: aukerazko gaia.
LATINA: DBH 4. mailan: aukerazko gaia.
HEZKUNTZA JARDUERA OSAGARRIAK

MAILAK
LH OSOA

KIVA PROGRAMA
DBH 1, 2, 3
DROGA KONTSUMOEN PREBENTZIOA

DBH 1, 2, 3
LH 4, 5, 6

HEZKUNTZA AFEKTIBO-SEXUALA, TRATU ONAK ETA GENERO
INDARKERIAREN PREBENTZIO PROGRAMA

DBH 1, 2, 3, 4
LH 6

“IKASLE LAGUNTZAILEA” PROGRAMA: BERDINEN ARTEKO
BITARTEKARITZARAKO EGITASMOA

DBH 1, 2, 3, 4

PSIKOMOTRIZITATE ERLAZIONALA

HH 3, 4, 5 ETA LH 1

GEHITU (HITZ EGIN DEZAGUN HOMOSEXUALITATEAZ)

DBH 3

AESLEME (BIZKAR MUINAREN LESIOEN PREBENTZIORAKO
HITZALDIA)

DBH 3

LAGUN HANDIAK, LAGUN TXIKIAK

LH 1, 2, DBH 3, 4

BELAUNALDIEN ARTEKO LOKARRIA

LH 2

BIDE HEZIKETA

LH ETA DBH OSOA

TXAKUR-TERAPIA

HH 5

SOZIOLINGUISTIKA TAILERRAK GAZTEENTZAT

DBH 4

GU ERE BERTSOTAN

LH 4-5

*Egungo egoera dela eta ekintza batzuk geldirik ditugu; ahal bezain pronto martxan jarriko ditugu eta jakinaraziko
zaizue.
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MAILAKO GURASO BILERAK
Urtero bezala, ikasturte hasieran mailaz mailako aurkezpena egingo da. Bertan tutoreak ezagutzeaz gain mailari dagozkion
ezaugarrien berri emango zaizue.
Beraz, bertan elkar ikusiko dugulakoan gaude.
OHARRAK:

-

-

HH 2tik LH 3ra bitartean, bilerak 17:00etan izango dira.

-

LH 4tik DBH 4ra arte, bilerak 18:00etan izango dira.

-

Familia bakoitzetik pertsona bakar bat etortzea eskatzen dizuegu.

Partaide guztiek musukoa jarrita etorri beharko dute.

MAILA

NOIZ

NON

HH 2

IRAILAK 1

GELA

HH 3

IRAILAK 2

GELA

HH 4

IRAILAK 20

GELA

HH 5

IRAILAK 21

GELA

LH 1

IRAILAK 22

GELA

LH 2

IRAILAK 23

GELA

LH 3

IRAILAK 14

GELA

LH 4

IRAILAK 15

GELA

LH 5

IRAILAK 16

GELA

LH 6

IRAILAK 27

GELA

DBH 1

IRAILAK 23

GELA

DBH 2

IRAILAK 22

GELA

DBH 3

IRAILAK 21

GELA

DBH 4

IRAILAK 20

GELA

*HH2 eta HH3an neguko opor aurretik beste bilera bat egingo da; aurrerago jakinaraziko zaizue data eta ordua.
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ORDUTEGIAK

HH 2:

OHIKO ORDUTEGIA:
Goizez: 09:00 - 12:30
Sarrera eta irteerak malguak izango dira:
09:00-09:30 eta 12:00-12:30

HH 2 :

ORDUTEGI ZABALA:
07:30 – 16:30

HAUR HEZKUNTZA (3, 4, 5 urte):
Goizez: 09:00 - 12:15
Arratsaldez: 14:30 - 16:30

LEHEN HEZKUNTZA 1:
Goizez: 09:05 - 12:25
Arratsaldez: 14:35 - 16:35
LEHEN HEZKUNTZA 2:
Goizez: 09:10 - 12:30
Arratsaldez: 14:40 - 16:40

LEHEN HEZKUNTZA 3-4:
Goizez: 09:00 - 12:30
Arratsaldez: 14:30 - 16:30
LEHEN HEZKUNTZA 5-6:
Goizez: 08:45 - 12:15
Arratsaldez: 14:15 - 16:15

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA:
Goizeko jarduna: 08:20 – 12:20
Goiz/arratsalde jarduna: 8:20-12:20 – 14:00-16:00
Lanaldi jarraitua (A3-O2): 08:20 - 14:40
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AUTOBUS ORDUTEGIA

GOIZEAN

EGUERDIAN

Azken Portu goia

8:25

IKASTOLA

12:35

Azken Portu bus geltokia

8:28

Sanz Enea

12:39

Kiroldegia

8:31

La Perla

12:41

Villa Josefina

8:35

Vista Alegre Errotonda

12:45

Salbide

8:38

Vista Alegre goia

12:47

Vista Alegre Errotonda

8:42

Salbide

12:50

Vista Alegre goia

8:44

Villa Josefina

12:52

La Perla

8:47

Azken Portu goia

12:56

Sanz Enea

8:49

Azken Portu bus geltokia

12:58

IKASTOLA

8:53

Kiroldegia

13:00

BAZKALONDOREN

ARRATSALDEAN

Sanz Enea

13:55
La Perla

13:58

Vista Alegre Errotonda

14:02

IKASTOLA

16:35

Vista Alegre goia

14:04

Kiroldegia

16:39

Salbide

14:07

Azken Portu

16:41

Villa Josefina

14:09

Azken Portu goia

16:44

Azken Portu goia

14:13

Villa Josefina

16:48

Azken Portu bus geltokia

14:15

Salbide

16:50

Kiroldegia

14:16

Vista Alegre Errotonda

16:54

IKASTOLA

14:22

Vista Alegre goia

16:56

La Perla

17:00

OHARRAK:
o
o

Ikasle guztiek musukoa eraman behar dute.
Beti, eserleku berean jarriko dira.

Autobusaren funtzionamendu egoki bat bermatzeko, guraso
guztioi eskatzen dizuegu ikasleak, bakoitza bere geltokian, 5
minutulehenago egotea.
Autobus zerbitzuarekiko edozein ohar ikastolari helarazteko
mesedez
honako
helbide
elektronikora
idatzi:
zerbitzuak@zarauzkoikastola.eus
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ZERBITZUAK
Covid-19ak sortu duen egoerak, gure Ikastolako zerbitzuetan, arau bereziak hartzera behartu gaitu. Jarraian dituzue
argibideak:
Gogoratu edozein inzidentzia komunikatzeko honako helbide elektronikora mezua bidali behar dela:
zerbitzuak@zarauzkoikastola.eus

Zaintza:


Plazako iparraldeko sarreratik sartu eta plaza erabiliko da. Gogoratugurasoek/arduradunek ezin
dutela plazan sartu, horregatik begirale bat egongo da sarrera inguruan ikasleak jasotzeko.



Bi begirale egongo dira. Plazako harreran dagoen begiraleak egingo dio harrera iristen den haurrari.



Ikasle guztiek musukoa derrigorrez erabili beharko dute



Gelara joateko ordua iristean, HH 3, 4 eta 5eko ikasleak begirale batek eramango ditu dagokien
geletara; eta LH 1etik gorakoak dagokien eremura eramango ditu besteak.

Garraioa:


Autobusaren zain egon bitartean, mesedez, beharrezkoak diren distantziak gorde.



Ikasle guztiek musukoa derrigorrez erabili beharko dute



Beti leku berean eseriko dira haurrak.



HH3, 4 eta 5 urtekoak autobuseko arduradunarekin joango dira beraien geletara. LH1etik gorakoak
sarrerarako dagokien gunera joango dira.

Jangela:


Jangelan sartu aurretik, eskuak garbituko dituzte, horretarako begiraleek lagunduko diete.



Geletatik jangelara joateko musukoa jantzita joan beharko dute.



Bazkal ondoren musukoa derrigorrezkoa izango dute.



Bazkal ondoren, talde bakoitza dagokion gunera joango da begiralearekin. Eguraldi txarra eginez
gero, talde bakoitza bere gelara joango da.
19



HH 3koak deskantsu gelara joango direnez, haur bakoitzak bere mantatxoa, maindire txiki bat,
panpina edo txupetea (beharraren arabera) ekarri beharko du zintzilikatzeko moduko oihalezko
poltsatxo batean. Ostiralero etxera eramango dute garbitzeko.



LH5 eta LH6ko ikasleek, garajeko sarrera erabiliko dute jangelara sartzeko. Jangelara joan aurretik
eskuak garbitu beharko dituzte.



Gainerako mailetako ikasleak, plazatik sartuko dira, betiko atetik.



Haur bakoitza beti leku berean eseriko da, horretarako bakoitzaren eserlekua identifikatuta egongo
da pegatina batekin.



Gelaka eseriko dira. Gelakide ezberdinetako mahaien artean distantziak mantenduko dira.



KLASEAK GOIZEZ BAKARRIK direnean:
o

HH3ko ikasleak jasotzeko, plazako iparraldeko atean: 13:00ean edo 14;30ean.

o

HH4, HH5 eta LH1eko ikasleak jasotzeko, plazako iparraldeko atean: 13:30ean,
14:00etan ala 14:30ean.

o

Gainontzeko ikasleek ere ordutegi berdinak errespetatu beharko dituzte, eta irteera
Ikastolako ate nagusitik izango da.

❖ IKASTURTEAN ZEHAR, bazkal ostean etxera joan behar duten HH3ko ikasleak jasotzeko, plazako
iparraldeko atean: 13.00ean ala 14:30etan.
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ESKOLA KIROLA 2021-2022

Kurtso berria martxan dugu eta eskola kirola martxan jartzeko lanean ari gara. Aurreko denboraldia oso berezia
izan zen, baldintzak gogorrak izanagatik ere, gurasoen borondate eta parte hartzeari esker, ekintza pila bat aurrera
eraman ahal izan genituen. Beste behin, bihotzez eskertu nahiko genizueke guztioi egindako lana. Aupa zuek!

Aurtengoan, eskola kirolean eredu “normalagoa” egin ahal izango dugula dirudi. Oraingoz, asteburuetan,
jardunaldiak egin ahal izango ditugu. Pandemia aurretik izaten genituen pilaketak ekiditeko, jardunaldien
antolaketa ezberdina izango da. Printzipioz, lehiaketarik gabeko jardunaldi solteak antolatuko ditugu eta ahalik eta
kirol ezberdin gehien lantzen saiatuko gara. Baina dena partaide kopuru eta kirol bakoitza kudeatzen duen
elkarteen baldintzen arabera moldatuko dugu.

Duela urte batzuk ekin genion gure taldeetan eredu mistoa ezartzeari eta erronka horri helduz, aurten ere, talde
mistoak osatuko ditugu. Izen ematearen arabera, ikasgelako burbuilak errespetatuz, bi talde osatuko ditugu gelako.
Astean jolas egun bat izango du talde bakoitzak 16:30etatik-17:30etara. Inork, tokatutako egunean parte hartu
ezin badu, bere gelako beste taldearekin jolasteko aukera izango du, eta jardunaldiak bere taldearekin jolastuko
ditu. Jolas saio egunak horrela banatuko dira: LH3: astelehena edo asteartea, LH4: asteazkena edo
osteguna, LH5: astelehena edo asteartea, LH6: asteazkena edo osteguna. Banaketa hau hurrengo urteetan ere
horrelaxe mantenduko da, gurasoen eskolaz kanpoko ekintzen antolaketan laguntzeko. Dagoeneko, urtero zein
egun tokatuko zaizuen badakizue.

Beste behin, gurasoen laguntza behar beharrezkoa dugu. Aurreko urtean indartu zen gurasoen sarea mantendu
nahiko genuke. Talde bakoitzari, DBH-ko ikasle begiraleez gain, bi guraso arduradun jarriko dizkiegu. Taldearen
egunerokoan sortzen diren kontuak gainbegiratzea izango da guraso hauen ardura. Koordinatzailea eta taldearen
arteko zubi lana. Ardura txikia da baina oso beharrezkoa gure antolaketarako, beraz, parte hartzea asko eskertuko
dugu. Begirale lanetan aritu nahi duen gurasorik bada ere jarri gurekin kontaktuan.

Irailean zehar, egutegia, taldeak, jolas saio egunak, guraso arduradunak… antolatzen jardungo gara. Eskola
kirolean parte hartu nahi duenak, ondorengo izen emate orri guztiak bete beharko ditu. Eskola kiroleko izen ematea
eta datu pertsonalen babeserakoa.
Edozein zalantzetarako hesteban@zarauzkoikastola.eus helbidera idatzi edo deitu 605704395 telefonora.
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Pasatzen ari garen garaiotan, garrantzitsua iruditzen zaigu lagunekin jolastu eta gozatzeko ekintzetan parte
hartzea. Zuen laguntzarekin, denboraldiari ahalik eta zuku gehien aterako diogulakoan, animatu seme-alabak izen
ematera eta zuek guraso arduradun bezala laguntzera.

Mila esker aldez aurretik.

KIROL AZPIBATZORDEA
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OSASUN DEKALOGOA
1.

Haurrek ezin dute ikastolara joan covid sintomak badituzte, hala nola:







37 gradutik gorako sukarra
Eztul idorra
Eztarriko mina
Arnasa hartzeko zailtasuna
Beherakoa
Usaimenik edo dastamenik ez izatea.

2.

Ikasleek etxetik tenperatura hartuta etorri beharko dute; gurasoen ardura izango da beraz.

3.

LH1etik DBH4ra haur guztiek izan beharko dute beren musukoa, eskola-egunean erabiltzeko higiene-baldintzak
bermatuko dituena.

4.

Familiak lankidetzan arituko dira ikastolarekin oinarrizko higiene-ohiturak babesteko eta errazteko. Semealabekin gai hauek jorratzea lagungarri izango litzaiguke:






Ikastolako seinaleak errespetatzea
Musukoa erabiltzea
Eskuak garbitzea
Komuna egoki erabiltzea eta txukun mantentzea
Bizikidetza-talde egonkorreko kide izatea

5.

Guraso/laguntzaileak ikastolan sartu ahal izateko (tutorearekin bildu…), aldez aurretik hitzordua eskatu
beharko du.

6.

Ikasle batek sintomak baditu ikastolan, familiari jakinaraziko zaio eta familiak osasun zentroarekin jarri
beharko du harremanetan. Komeni da kontaktu telefonoak eguneratuta daudela ziurtatzea.

7.

Ikasleak sintomak baditu etxean, familiak tutorea jakinaren gainean jarriko du eta aldaketa esanguratsuak
jakinaraziko dizkio.

8.

Familiak, ikasleak ikastolatik kanpo egiten dituen eskolaz kanpoko jarduerei buruzko informazioa emango dio
ikastolari, hala eskatzen bazaio.

9.

Ikasleen gurasoek edo tutoreek eremu emozionalari buruz egoki deritzoten informazio guztia helaraziko diote
beren semearen edo alabaren tutoreari, eremu horretan COVID-19 testuinguruari lotutako gabezia/zailtasunen
bat aurreikusten denean.

*Informazio hau etengabe eguneratuko da egoerak horrela eskatzen badu. (Aldaketakegiten diren
bakoitzeko jakinaraziko zaizue) eta horrela egongo dira jasota gure webgunean
www.zarauzkoikastola.eus atarian.
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IKASLEEN ISTRIPU ASEGURUA

Ikastolak ikasleek eskola orduetan eta beti ere ikastolak antolatutako jardueretarako arrisku poliza du
kontratatuta. Poliza honek istripu hauen aurrean eskaintzen digu babesa:

o Hortzak.
o Betaurrekoak.
o Beste motako minak edo asistentzia beharrak.
HORTZAK: Gehienez 750 euroko estaldura istripu bakoitzeko.
Ume batek ikastola orduetan edo ikastolak antolatutako ekintza batean gertatu den istripu batengatik hortza
puskatuko balitzaio eman beharreko pausuak honakoak lirateke:

o Edozein dentistara joan daiteke, faktura ordaindu eta faktura Ikastolara helarazi tramitazioa
martxan jarri ahal izateko.
o Ikastolako idazkaritzan, istripu fitxa bete.
o Dentistaren txostena ikastolara ekarri istripuaren ondorioz egin dion zerbitzua azalduz.
o Kontu korronte zenbakiaren fotokopia, non titularraren izen abizenak agertzen diren.
o Kontu korronteko titular bezala agertzen den pertsonaren NANaren kopia.
Datu hauek jasota, Ikastolak tramitazioari ekingo dio.

BETAURREKOAK: 150 euro arteko estaldura dago istripu bakoitzeko.
Ume batek ikastola orduetan edo ikastolak antolatutako ekintza batean gertatu den istripu batengatik
betaurrekoak puskatuko balitzaizkio ikastolara ekarri beharreko dokumentazioa honako hau litzateke, Ikastolak
tramitazioa aurrera eraman ahal izateko:

o
o
o
o
o
o
o

Idazkaritzan istripu fitxa bete.
Istripuaren eraginez, mediku asistentziaren txostena.
Apurtutako betaurrekoen argazkia.
Apurtutako betaurrekoak erosi zireneko faktura lenteen graduazioa adieraziz.
Konpondu edo erositako betaurrekoen faktura lenteen graduazioa adieraziz.
Kontu korronte zenbakiaren fotokopia, non titularraren izen abizenak agertzen diren.
Kontu korronteko titular bezala agertzen den pertsonaren NANaren kopia.

Datu hauek jasota, Ikastolak tramitazioari ekingo dio.

24

IKASLEEN ISTRIPU ASEGURUA

BESTELAKO ISTRIPUAK
Haurra, zentro kontzertatu batera eraman behar da. Zarauztik gertuen daudenak:

o QuirónSalud – Policlínica Gipuzkoa. (Miramón pasealekua, Donostia).
o QuirónSalud – QuironSaludospitalea Donostia. (Alkolea Parkea 7, Donostia).
Zentro hauetan emandako dokumentazio guztia gorde behar da. Ikastolara etorri eta Istripu fitxa bete beharra
dago.
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HH/LHKO IKASLEEN ORDUTEGIA
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DBHKO IKASLEEN EGUTEGIA
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2021-2022 IKASTURTEKO EKARPENAK

- ESKOLA EKARPENA:


HH2 Ordutegi Zabala: IKASLE bakoitzeko 69 € (12 epetan)



Besteak HH2tik DBH4ra: IKASLE bakoitzeko29 € (12 epetan)

- FAMILIA EKARPENA:


FAMILIA bakoitzeko27 € (12 epetan)

- KIROLA:


IKASLE bakoitzeko17€ (bakarra)

- GARRAIOA:


ERABILTZAILE bakoitzeko66,00 € (10 epetan)

- JANGELA:


ERABILTZAILE OSO bakoitzeko107,70 € (10 epetan)

- ZAINTZA:


ERABILTZAILE OSO bakoitzeko38 € (10 epetan)
Kuota hau zerbitzuaren erabiltzaile kopuruaren arabera finkatuko da.
Egun soltetan erabiltzeko aukera dago. Kasu hauetan, ordaindu beharrekoa 3 euro eguneko
izango da. Gutxienez, egun bateko aurrerapenez jakinarazi beharko da idazkaritzan.

- ISTRIPU POLIZA:


IKASLE bakoitzeko6,00 € (2 epetan)
Guraso berriei ohartu nahi dizuegu BAZKIDETZA eskuratzeko 18,00€tako kargua pasako
zaizuela iraileko ordainagiriarekin.Dena den, norbaitek ezintasun ekonomikorik izango balu,
etor bedi Ikastolara eta arazoa konponbidean jartzen saiatuko ginateke.
OHARRA:
Ekarpenak hauek izango dira urteko Batzar Nagusia egin eta bertako erabakiak indarrean jarri
bitartean.
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DATUAK BABESTEKO ERREGELAMENDU OROKORRA

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (EB 679/2016 Erregelamendua) 13. artikuluarekin eta Datu
Pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko 2018/3 Lege Organikoaren 11.artikuluarekin bat,
SALBATORE MITXELENA IKASTOLA-k honako informazio hau ematen du kontsultak egin edo informazio
eskatzen duten pertsonen inguruko datu pertsonalen tratamenduaren inguruan.
o

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?
o Arduradunaren nortasuna: SALBATORE MITXELENA IKASTOLA
o IFZ: F20040283
o Posta helbidea: Maria Etxe-Txiki kalea 14, 20800 Zarautz
o Tel: 943831752
o Helbide elektronikoa: zarautz@ikastola.eus

o

Zein helbururekin erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak, kasuaren arabera, inprimaki, mezu eta bestelako dokumentuetan agertzen den lehen
informazio geruzako testuaren arabera, honetarako erabiltzen ditugu:


Jasotako kontsulta eta informazio eskaera kudeatu eta erantzuteko.



Gure kontratu edo aurre-kontratu harremanaren kudeaketa kontable, fiskal eta administratiborako.



Produktu eta zerbitzuen berri emateko.



Estatistikaren ikuspegitik erabiltzaileen sarrerak ezagutzeko.

o

Zenbat denboratan mantentzen ditugu zure datu pertsonalak?

Emandako datu pertsonalak jaso ziren helburua betetzeko behar adina denboran mantenduko dira eta baita
datu horien helburu eta tratamendutik eratorri litezkeen balizko ardurak zehazteko ere.
o

Zein da zure datu pertsonalen tratamendurako legitimazioa?

Zure datu pertsonalen tratamendurako legezko oinarria kontsulta egin edo informazioa eskatzen duen
interesdunak helburu jakin baterako edo hainbatetarako ematen duen onarpenean dago.
Zure datu pertsonalak ematea beharrezkoa da kontsulta edo eskaera erantzuteko.
Tratamenduaren arduradunaren interes legitimoak asetzea, hornitzaileetan edo balizko hornitzaileetan
zerbitzuak ematen dituzten kontaktuko pertsonen datu pertsonalen tratamenduari dagokionean.
o

Zein hartzaileri komunikatzen zaizkio zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei emango, legezko betebeharrik ezean.
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o

Zein dira zure eskubideak, datuak ematen dizkiguzunean?

Zure datu pertsonalei dagokienez, eskubidea duzu konfirmatzeko SALBATORE MITXELENA IKASTOLA-k zure
datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez, baita zehatzak ez diren datuak zuzentzea eskatzeko ere. Horretaz
gain, datu horiek ezabatzeko eska dezakezu, besteak beste, datu horiek jasoak izan ziren helburua betetzeko
jada beharrezkoak ez diren kasuetan.
Gainera, egoera jakin batzuetan, zure datuen erabilera mugatu ahal izango duzu. Kasu horietan, SALBATORE
MITXELENA IKASTOLA-k erreklamazioak egin edota horien aurreko defentsarako soilik gordeko ditu. Era
berean, egoera jakin batzuetan eta zure kasu berezi bat dela eta, zure datu pertsonalen tratamenduaren
aurka egin ahal izango duzu; kasu horietan, datuak tratatzeari utziko diogu, premiazko arrazoi legitimoetan
edota balizko erreklamazioak egin edota horien aurreko defentsa kasuetan salbu.

Zure datuen tratamendua baimendua den eta onarpenean edo kontratu baten exekuzioan oinarritua dagoen
kasuetan ere eskubidea izango duzu eman dizkiguzun datuak modu antolatuan, ohiko erabilera eta irakurketa
mekanikodun formatuan jasotzeko, baita horiek beste arduradun bati transmititzeko eskatzeko ere.
Aipaturiko edozein eskubide erabiltzeko, idatzi bat bidal dezakezu SALBATORE MITXELENA IKASTOLA-ri
zuzendua aurrez aipaturiko posta helbidera edo mezu elektroniko bat zarautz@ikastola.eus-era zuzendua.
Edozein kasutan, zure NAN-aren kopia bat atxiki beharko duzu zure nortasuna egiaztatzeko.
Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea izango duzu,
bereziki zure eskubideak gauzatzerakoan ez bazara ados geratu. Horretarako idatzi bat bidali behar duzu
posta helbide honetara: Jorge Juan Kalea, 6, 28001 – Madril; edo bere egoitza elektronikoaren bidez ere egin
dezakezu (www.agpd.es).
Cookiak erabiltzeari dagokionez, SALBATORE MITXELENA IKASTOLA-k honakoaren berri eman nahi dio
erabiltzaileari: web tokiaren pantailetan eta orrietan zehar nabigatzen duenean, cookiak erabiltzen direla eta
erregistratu diren erabiltzaileak hautematea eta zerbitzu pertsonalizatua eskaintzea dela beren helburua.
Gainera, bisitaren data eta orduari buruz informazioa ematen dute, web tokiaren barruan zirkulazioparametroak neurtzen dituzte eta bisita-kopurua balioztatzen dute. Horri esker, SALBATORE MITXELENA
IKASTOLA-k eraginkortasunez bidera eta doi ditzake eskaintzen dituen zerbitzuak. Cookiak erabiltzailearen
disko gogorrean gordetzen dira, baina bertan dauden datuak ezin daitezke irakur. Halaber, ezin daitezke
beste hornitzaileek eratutako cooki artxiboak irakur. Cookiak ez dira inbaditzaileak, ezta kaltegarriak ere.
Nabigatzailean ageri den aukeraren bidez desaktiba daitezke.
Gure kezka nagusia erabiltzaileak pertsonalki identifikatzen dituzten datuak gordetzeko orduan, segurtasuna
da. Erabiltzailearen ordenagailutik gure zerbitzarietara datuak transmititzeko orduan, arreta handia jartzen
dugu.
Bere lana egiteko erabiltzaileen datuak landu behar dituzten langileek bakarrik erabiltzen dituzte datu horiek.
Datuen babesari edota segurtasunari buruzko politikak bortxatzen dituzten langileek diziplina-ekintzak
pairatu beharko dituzte; ildo horri jarraiki, lanetik bota dakioke, baita ekintza zibilak edota penalak izapidetu
ere.
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Erabiltzailearen erregistro-datuak pasahitzaren bidez babesten dira. Hala, bakarrik erabiltzaileak edo
SALBATORE MITXELENA IKASTOLA-k erabil eta ikus, deusezta, berretsi edo ezaba ditzake datuak erregistrotik.
Erabiltzaileari bere pasahitza inori ez ematea gomendatzen diogu.
Azkenik, honakoa gomendatzen da: erabiltzaileak bere ordenagailua ez badu erabiltzen,
www.zarauzkoikastola.eus web orritik irten baino lehen saioa ixtea ala nabigatzailea ixtea. Horrekin datu
pertsonalak eta korrespondentzia inork ez erabiltzea ziurtatzen da, batez ere, ordenagailua beste norbaitek
erabiltzen badu edo beste batzuekin partekatzen bada edo ordenagailua toki publikoan erabiltzen bada, hala
nola liburutegian edo "Internet kafean".
© SALBATORE MITXELENA IKASTOLA Eskubide guztiak gordeak.

32

WWW.ZARAUZKOIKASTOLA.EUS

E-mail: zarautz@ikastola.eus
Tlf. 943- 831752 / Fax- 943- 833690

