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1.SARRERA 


Hezkuntza Sailak igorritako “Koronabirusaren aurrean ikastetxeetan jarduteko protokolo
orokorra” dokumentuan oinarrituta burutu da ondorengo kontigentzia plana. 2021-2022
ikasturteko antolakuntzarako prebentzio neurriak eta jarduteko jarraibideak aipatzen dira
bertan, hezkuntza- jarduera eta prestakuntza presentziala garatzeko orientabideak
eskainiz. Osasun agintariek agindu berriak atera ahala protokolo honek aldaketak izan
ditzake. 


Dokumentu honen helburua, 2021-2022 ikasturterako jarraibide orokorrak ezartzea da,
suertatu daitezkeen eszenatoki ezberdinei behar bezala erantzuteko, betiere pertsonen
segurtasunetaosasunbaldintzakbermatuz.Bertan,gureikastolakCOVID-19renaurrean
jardutekoestrategiakjasokoditu,hezkuntza-jardueragaratzekoikastolakoantolaketarekin
zerikusiadutenesparruakzehaztuz. 
Bizi dugun osasun krisi honetan, hezkuntza komunitateko kide guztien erantzunkizuna
ezinbestekotzat hartzen da kutsatze arriskuak gutxitu eta ikastolaren egunerokotasuna
bermatu ahal izateko. Krisi horrek, zalantzarik gabe, guztion esfortzua eta konpromisoa
eskatukodituztenondorioakekarrikoditu. 

2.PRINTZIPIONAGUSIAKURTEKOPLANEAN: 
★ Lehentasuna emango zaio ikasle guztien aurrez aurreko ikasketa presentziala
bermatzeari. 
★ Familieninplikazioaetakoordinazioabultzatzeaetasendotzea. 
★ Higiene eta prebentzio ohiturak lantzea eta sustatzea ikasleen artean, kutsatzeko
arriskuakmurriztekoxedearekin. 
★ Alderdiemozionalaketaarretapertsonalizatualantzea. 
★ Ikastolaren oinarrizko prestakuntza eta garapen teknologikoa ziurtatzea, online
jarduerabermeguztiekingaratuahalizateko. 
★ Ikasle,irakasleetairakasleezdirenlangileengaitasundigitalakbultzatzea. 
★ Ikasleguztieisarbidedigitalabermatzea. 
★ Curriculumaren
funtsezko
osagaiak
identifikatzea
eta
lehenestea
irakaskuntza-ikaskuntzaprozesuan. 
★ Plangintza hau Eusko Jaurlaritzak eta bestelako osasun arduradunek emandako
arauetaaholkuetaraegokituetahorienaraberaeguneratukoda.
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3.ARDURADUNAKETAZEREGINAK: 

Ikastolako arduradun nagusia administrari burua izango da. Bere zeregina izango da:
OsasunSailarekinharremanamantenduetazuzendaritzataldearekinbateraarduradunak
izendatzeaetaIkastolenElkartekoaholkulariarekinharremanamantentzea. 

Ikasleen kasuan, osasun sailak esleitutako erreferentziako ESI-arekinharremanetanjarri
beharkodu,kasurenbatsortuzgero.  

Langileen kasuan, Laneko Arriskuen Prebentzio zerbitzuarekin jarriko da harremanetan,
kasurenbatsortuzgero. 



4.TRANSMISIO
EKINTZAK: 

ARRISKUAK

MURRIZTEKO


1. Transimisio txikiagoko egoeran gaudenez, helduen arteko interakzioetan, 1,2
metroko pertsonen arteko distantzia mantenduko da ikastetxearen barruan,
maskaraerabiltzea barne,distantziaedozeindelaere. 
2. Eraberean,orohar,gutxienez1,2metrokopertsonartekodistantziamantendukoda 
ikasleenartean,ikastetxeanbarrenamugitzendireneanedogelatikkanpo
daudenean. 
3. Musukoakerabiltzeaetaarnas-higienea.Musukoaerabiltzeaderrigorrezkoaizango
da LH 1etik aurrera (LH 1 barne), nahiz eta 1,2 metroko segurtasun-tartea
mantendu. Doministiku edo eztul egitean, une horretan musukoa erabili ezean,
garrantzitsuadaerabilerabakarrekozapiakerabiltzeaahoaetasudurraestaltzeko,
edo,bestela,ukondoatolestea. 
4. Eskuen higienea neurri garrantzitsua da. Urarekin eta xaboiarekin garbitzea
lehenesten den arren, 3 urtetik gorakoek gel hidroalkoholikoa erabilikodute.Gela
bakoitzean egongo da gel hidroalkoholikoa eta irakaslea arduratuko da ikasleek
honekin eskuak garbitu ditzaten behar adina aldiz (etxetik iritsi bezain laster,
komunera joanaurretiketaondoren,jolasordurajoanaurretiketaondoren,etxera
joanaurretik). 
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5. Garbiketa, desinfekzioa eta aireztapena. Gela bakoitzean egongo da
desinfekziorako beharrezkoa den materiala. Aldian-aldian eta egokiro aireztatzea
ere oso faktore garrantzitsua da espazio itxietan kutsatzeko
arriskua
murrizteko. 
6. Kontaktukopuruamurriztea.Bizikidetza-taldeakmantentzensaiatukogara. 


5.AGERTOKIPOSIBLEAK: 
Osasunegoerarenarabera,hezkuntzajarduerahiruagertokietarakoprestatudugu: 

1.agertokia: 
Lehen normaltasun-agertoki bat, non datu epidemiologikoek eta osasun agintarien
gomendioek aukera emango luketen aurrez aurreko irakaskuntza-jarduera modu
normalizatuangaratzeko. 
Ikasturtea irailaren 7an hasiko da, aurrez aurre, etapa eta maila guztietan. Hezkuntza
sailburuordeak Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzako
ikastetxeetarako 2021-2022 ikasturtea antolatzeari buruz emandako Ebazpenetan
garatzen den bezala, aurrez aurreko hezkuntza-jardueran segurtasun eta osasun neurri
batzuei eutsiko zaie,betiereOsasunSailekoagintarienjarraibideeieutsiz.Besteagertoki
batzuetaraigarotzeaahalbidetukodutenneurriakhartukodiraetaprestatutaegonbeharko
da horretarako. Ikasleak artatzea xede duten neurriak, ikasleen abiapuntua etaikasturte
akademikoarenjomugaaintzathartuz. 
Antolakuntza izaerako ohiturak edo arauak sortzea xede duten neurriak ere aplikatuko
dira. 

2.agertokia: 
Tarteko bigarren jokaleku bat da agertoki hau, osasun-egoerak prebentzio-neurriak
gomendatzen dituena, ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera
behartuko dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa txandakatu eta aldi
berean egin ahal izateko. Bigarren agertokian etapa, ikasturte edo ikasle jakin batzuen
presentzialtasuna lehenetsi beharko da, eta hainbat neurri hartu beharko dira
irakaskuntzaren eta espazioen antolamenduari, distantziei, norberaren eta ingurunearen
higienearietaabarridagokienez. 

3.agertokia: 
Hirugarren eszenatokiak konfinamendua eta ikasgelaz kanpoko hezkuntza-jarduera
ekarriko ditu. Kasu honetan, osasun arloko agintariek ezarri dituzten neurrien arabera,
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antolakuntza eta eskolako langileen presentzia arautzeko neurriak hartuko dira,ikasleen
hezkuntza-jarduerakezdezaninolakoetenikizan. 
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6.HIGIENENEURRIAK: 

Behar beharrezkoa da higiene neurriak areagotzea, batez ere espazio komunetan (informatika
gela, aretoa, irakasle gela, komunak…). Bereziki zainduko da garbiketa eta desinfekzioa.
Horretarako,beharrezkomaterialaeskuraegongodabehardenlekuetan. 
Era berean, espazioenaireztapenaareagotukoda,barrukoaireaberritzenlaguntzeko.Ahaliketa
gehienaireztatu,etaezinezkoadenkasuetan,gutxienezbiordutikbehin. 

IKASLEEIdagokienez: 
❖ LH 1etik gorako (LH 1 barne) ikasleek beren musukoa ekartzea eta erabiltzea
derrigorrezkoadab
 arrukoespazioetan.  
❖ Norkberepaperezkomukizapiakekarribeharkoditu. 
❖ Norberak bereurbotilaekarribeharduetxetik,ezingodapartekatu.Zintzilikatzekoabadu
askozhobe. 
❖ Eskola garraioan ikasle guztiek erabiliko dute musukoa eta beti toki berean eseriko dira,
ezinezkoa baita bizikidetza-talde egonkorrak mantentzea. Berdin jokatuko da Ikastolako
irteera egunetan autobusa erabiltzen denean eta bertan burbuila bat baina gehiago
nahastendireneanere. 
❖ Zaintzanikasleguztiekmusukoarekinegonbeharkoduteb
 arrukoespazioetan. 
❖ Jangelarajeitsiaurretikeskuakgarbitubehardituzteetamusukoaerabiltzeaderrigorrezkoa
izangodab
 arrukoespazioetan. 
❖ Garajean ez da bizikletarik utziko. Hauek jolas lekuan jarriko den eremuan utziko dira
kandatuta.Patineteakgarajeanutzikodira. 
❖ Gorputzhezkuntzakosaioetanorokorreanmusukoaezduteerabiliko. 
❖ Aldagelak eta dutxak ezingo dira erabili. Gorputz hezkuntzarako, komeni da aldatzeko
kamisetabatetatoallatxobatekartzea. 

LANGILEEIdagokienez: 
❖ Langile guztiek derrigorrezkoa izango dute musukoaren erabilera, nahiz eta 1,2 metroko
distantziamantenduedobizikidetza-taldeegonkorreanegon. 
❖ Musukomotaridagokionez,gutxienezhigienikoaizangoda,lanekoarriskuakprebenitzeko
zerbitzuakbestelakorikaginduezean. 
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7.ZEREGINGAIXOTASUNARENSINTOMAK
ANTZEMANEZGERO 
a)Ikastolaraegunerobertaratzendirenlagunguztiekondokosintomen–edoondoko
sintomahauetakobatzuen-agerpenazaindubeharkodute: 
* 37gradutikgorakosukarra 
* Eztulidorra 
* Eztarrikomina 
* Arnasahartzekozailtasuna 
* Beherakoa 
* Usaimenikedodastamenikezizatea. 

Horrelakorik sumatuz gero,etxeangeldituetaberenosasunzentroradeitubeharkodute.
Ez dira bertaratuko ezta ereCOVID-19adiagnostikatuzaielakoisolatutadaudenguztiak,
ez eta COVID-19aren sintomak agertzen dituen edo diagnostikoa jaso duen lagunen
batekinharremanestuanegondelakoetxeanberrogeialdiandagoenlagunoroere. 

b) Beren etxekonorbaitekCOVID-19arendiagnostikoajasobadu,gurasoekedotutoreek
horren berri emango diete eskolako agintariei eta seme edo alaba etxean mantendu
beharkodute. 

c) Gaitzaren sintomak antzemanez gero (sukarra, eztula, arnasa hartzeko zailtasuna…),
ikastolak seme-alaba jasotzea eskatuko dio familiari eta bila etorri arte “Familia gelan”
egongo da tutore edo irakasle arduradunarekin. Familiak Osasun-zentruradeitubeharko
duetabertanaztertukodaikaslearenegoera. 

d) Gaitzaren sintomak ikastolako langileren batean agertuko balira, hau ikastola utzi eta
etxerajoangodaetagomendioberberakjarraitubeharkoditu. 

e) Haur edo irakasleren batek Covid-19n positibo emanez gero, ESI-ak (Osakidetzako
erreferentea)erabakitakoaegingoda. 
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8.AURREZ
AURREKO
GARATZEKOJARRAIBIDEAK 

IRAKASKUNTZA

PREBENTZIONEURRIOROKORRAK 
Aurreko atalean aipaturiko higiene-neurriez gain, beste neurri batzuk hartu beharko dira
osasunarlokoagintarienirizpideakbetez. 
● Musukoa derrigorrezkoa izango da langile etaLH1etikgorakoikasleguztientzako
(salbuespenak:sendagileziurtagiriadutenak). 
● Orokorrean,1,2metrokodistantziamantendukodalagunenartean. 
● Ikasle-talde egonkorrak osatuko dira: bizikidetza-taldeegonkorrak.Taldehorietako
kideek elkarren artean sozializatu eta elkarreragin dezakete. Bizikidetza-talde
egonkor horiek ikastetxeko beste talde batzuekiko elkarrekintzasaihestu beharko
dute,kontaktukopuruaahaliketagehienmugatuzbarrukoespazioetan. 
● Airezabalekojolasetajardueretan,BizikidetzaEgonkorrekoTaldeberekoikasleek
jardueraetajolasetanelkarreraginetaharremanakizanahalkodituzteberemaila
berdinekoikasleekin. 
● Airezabalekojolasetajardueratanmusukorikgabeibiltzekoaukeraizangodute
mugimenduanibiltzenbaitiraetahamaiketakoaegitenbaitutemomentuhonetan. 
● Jangelaondoren,ezdutemusukorikerabiliko,b
 aldinetaairezabalean
badabiltza. 
● Tenperaturae
 txeanhartutaetorrikodiraikasleak,berazetxekoonardurapean
geratukodahauegitea. 
● Ikasleek gaua igarotzea eskatzen duten eskolaz kanpoko jarduerak aurrera
eraman ahal izango dira eta establezimendubakoitzakeskatzenduenprotokoloa
betekoda. 
●

Orohar,irakasleenetafamilienbileraguztiakaurrezaurreeginahalizangodira, 
betierehigiene-etaaireztapen-neurriakgordez. 
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ANTOLAKUNTZA 
Kontuanhartubeharrekoalderdiak: 
● Ikastola egunaren hasiera eta amaiera mailakatuak izango dira ikasleen adinaren
arabera:pilaketaksaihestu beharkodiraetamarkatutakoeremuakerrespetatu.  
● Ahalegina egingo da ikasle-taldeek ikastetxeanegitendituztenjoan-etorriakahalik
etagehienmurrizteko. 

Bertsolari Plazan eta ikastolako sarrera ezberdinetatik gertu, ikasleak gelaka biltzeko eremuak
finkatuko dira. Taldebakoitzarentutoreedoirakaslearduradunakikasleakjasokodituetasarrera
ordenatuaegingodute. 

Sartu-irteerabakoitzeaneskuakgarbitukodituzte,baiikasleekbaitairakasleekere. 

-Plazanbisarrerakerabilikodira,HH3koikasleekiniparraldekoaetaHH4koekinhegoaldekoa. 

Ikasmaila 

Sarreraordua,lekua 

Irteeraordua,lekua 

HH3 

09:00/14:30 
Plazakoiparraldekoatea 

12:15/16:30 
Plazakoiparraldekoatea 

HH4 

09:00/14:30 
Plazakohegoaldekoatea 

12:15/16:30 
Plazakohegoaldekoatea 


Eskola sarrerak 09:00etan eta 14:30ean izango dira eta eskola irteerak 12:15eaneta16:30ean.
Gurasoek ezingo dute barrura sartu eta atarian egongo dira zain segurtasuntarteakmantenduz
erreferentziazkotutoreahaurrenbilajoanarte. 

-HH5, LH1 eta LH2ko ikasleek sarrera Ate Nagusitik izango dute. Bertsolari plazan bizikidetza
taldeegonkorbakoitzarentzakoeremuakmarkatukodiraetaerreferentziazkotutorearekinsartuko
diraIkastolara. 

Ikasmaila 

Sarreraordua,lekua 

Irteeraordua,lekua 

HH5 

09:00/14:30 
SarreraNagusia 

12:15/16:25 
SarreraNagusia 

LH1 

09:05/14:35 
SarreraNagusia  

12:25/16:35 
SarreraNagusia 

LH2 

09:10/14:40 

12:30/16:40 
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SarreraNagusia 

SarreraNagusia 


-LH3etaLH4koikasleeksarrerairteeraordutanezdutealdaketarikizango.LH3kotaldeaktaldeak
kirol gunean elkartuko dira eta hegoaldeko eskaileretatik sartuko dira. LH4koak Auzo elkartean
(plaza gorrian) elkartuko dira eta mendebaldeko karakol eskaileretatik egingo dituzte
sarrera-irteerak. 


Ikasmaila 

Sarreraordua,lekua 

Irteeraordua,lekua 


LH3 

09:00/14:30 
Hegoaldekosarrera 

12:30/16:30 
Hegoaldekosarrera 

LH4 

09:00/14:30 
Mendebaldekokarakoleko
eskailerak 

12:30/16:30 
Mendebaldekokarakoleko
eskailerak 



-LH5etaLH6koikasleeksarreraorduak08:45eaneta14:15eanizangodituzte.LH5ekotaldeak
kirol gunean elkartuko dira eta hegoaldeko eskaileretatik sartuko dira. LH6ko taldeak parkean
elkartukodiraetaiparraldetiksartuirtenaegingodute. 

Ikasmaila 

Sarreraordua,lekua 

Irteeraordua,lekua 

LH5 

08:45/14:15 
Hegoaldekosarrera 

12:15/16:15 
Hegoaldekosarrera 

LH6 

08:45/14:15 
Iparraldetiksarrera 

12:15/16:15 
Iparraldetiksarrera 



- DBHko etapa: Jardunaldi jarraia egingo da goizeko 08:20tatik 14:40ra arte asteazken eta
ostiraletan.SarrerairteerakDBHkolaumailetanordutegiberdinaizangoduteetamendebaldean
kokatutako gelak bertako karakol eskaileretatik egingo dituztesarrerairteeraketagainontzekoak
iparraldeko sarreratik. DBH1eko taldeak Auzo elkartearenpareanelkartukodira,DBH2B-2Ckoak
bertsolari plazan eta DBH 2A,DBH3 eta DBH4koak Iparraldeko sarrera parean (Egañaren
artelanarenaurrean). 


Ikasmaila 
DBH1eta2B-2C 

Sarreraordua,lekua 
08:20 Mendebaldeko

Irteeraordua,lekua 
14:40Mendebaldeko
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karakoletik 
DBH2Aeta3-4 

karakoletik 

08:20Iparraldekosarreratik  14:40Iparraldekosarreratik 


Astelehen, astearte eta ostegunetan berriz, beteko duten ordutegia 8:20tik 12:20ra eta
14:00etatik16:00etaraetasarrerairteerakberdinakizangodira. 

Ikasmaila 

Sarreraordua,lekua 

Irteeraordua,lekua 

DBH1eta2B-2C 

08:20/14:00Mendebaldeko 12:20/16:00Mendebaldeko
karakoletik 
karakoletik 

DBH2Aeta3-4 

08:20/14:00Iparraldeko
sarreratik 

12;20/16:00Iparraldeko
sarreratik 









ESPAZIOENERABILERA 
Beharrezkoadenean,eskuragarriditugunespazioguztiei(liburutegia,laborategia,aretoa,
erabileraanitzekogelak,ingelesekogela,…)ahaliketaetekinikhandienaaterakodiegu. 
Ikastolakokanpoaldekokiroleremukoetafrontoialdekoateakordutegihonenbaitanireki
etaitxikodira: 
● Goizean:ireki08:10eanetaitxi09:30ean 
● Eguerdian:ireki12:10eanetaitxi12:40ean. 
● Bazkalostean:ireki14:10eanetaitxi14:50ean. 
● Arratsaldean:ireki16:10eanetaitxi17:00etan. 

Ikastolako eremu guztiak 17:00etan itxiko direnez, ordu horretatik aurrera ezingo dira
erabili. 

ZERBITZUAK 
Zaintza: 
❖ Plazakoiparraldekosarreratiksartuetaplazanelkartukodira.  
❖ Musukoaerabiltzeaderrigorrezkoaizangodabarrukoespazioetan. 
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❖ Gelara joateko ordua iristean, HH 3, 4 eta 5eko ikasleak begirale batek
eramango ditu dagokien geletara; eta LH1etikgorakoakdagokieneremura
eramangoditubesteak.  

Garraioa: 
❖ Autobusaren zain egon bitartean, mesedez, beharrezkoak diren distantziak
gorde. 
❖ Ikasleguztiekmusukoaderrigorrezerabilibeharkodute 
❖ Betilekubereaneserikodirahaurrak. 
❖ HH3, 4 eta 5 urtekoak autobuseko arduradunarekin joango dira beraien
geletara.LH1etikgorakoaksarrerarakodagokiengunerajoangodira. 



Jangela:  
❖ Jangelan sartu aurretik, eskuak garbituko dituzte, horretarako begiraleek
lagundukodiete. 
❖ Geletatikjangelarajoatekomusukoajantzitajoanbeharkodute. 
❖ B
 azkalondorenmusukoaderrigorrezkoaizangodutebarrukoespazioetan. 
❖ Bazkal ondoren, talde bakoitza dagokion gunera joango da begiralearekin.
Eguralditxarraeginezgero,taldebakoitzaberegelarajoangoda. 
❖ HH3koak deskantsurako: haurbakoitzakberemantatxoa,maindiretxikibat,
panpina edota txupetea (beharraren arabera) ekarri beharko du
zintzilikatzeko moduko oihalezko poltsatxo batean. Ostiralero etxera
eramangodutegarbitzeko. 
❖ LH5 eta LH6ko ikasleek garajeko sarrera erabiliko dute jangelarasartzeko.
Jangelarajoanaurretikeskuakgarbitubeharkodituzte. 
❖ DBHko ikasleak plazako iparraldeko ateko atea erabiliko dute jangelara
sartzeko.Jangelarajoanaurretikeskuakgarbitubeharkodituzte. 
❖ G
 ainontzekomailetakoikasleak,plazatiksartukodira;hegoaldekoatetik. 
❖ Haur bakoitza beti leku berean eseriko da, horretarako bakoitzaren
eserlekuaidentifikatutaegongodapegatinabatekin. 
❖ Gelaka eseriko dira. Gelakide ezberdinetako mahaien artean distantziak
mantendukodira. 
❖ KLASEAKGOIZEZBAKARRIKdirenean: 
■ HH3ko ikasleak jasotzeko,plazakoiparraldekoatean:13:00eanedo
14;30ean. 
■ HH4,HH5etaLH1ekoikasleakjasotzeko,plazakoiparraldekoatean:
13:30ean,14:00etanala14:30ean. 
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■ Gainontzeko ikasleek ere ordutegi berdinak errespetatu beharko
dituzte,etairteeraIkastolakoatenagusitikizangoda. 
❖ IKASTURTEAN ZEHAR, bazkal ostean etxera joan behar duten HH3ko
ikasleakjasotzeko,plazakoiparraldekoatean:13.00eanala14:30etan. 



Garajea: 
❖ Bizikletakezdiragarajeangordeko. 
❖ Bizikletakjolaseremuanhorretarakoegokitukodenlekuanjarrikodira,maila
bakoitzakberaridagokionlekuan. 
❖ Patineteakgarajeansartukodira. 
❖ EZINBESTEKOAIZANGODABIZIKLETAETAPATINETEAKKANDATZEA. 








Eskolazkanpokoekintzak 
Covid-19ak sortu duen egoera berri honen garapenaren arabera eta Osakidetza nahiz
Hezkuntza Sailak dioenaren arabera, oraingoz ez ditugu eskolaz kanpoko ekintzak
martxanjarriko.Aurreragoaztertukoda,ekintzahauekabiaraztearenegokitasuna. 



Idazkaritza: 
❖ Idazkaritzanmusukoarekinsartubeharkodaetaaldikopertsonabakarbat. 
❖ Komunikazioaahaldenneurriantelefonozedoemailezegiteagomendatzen
dazarautz@ikastola.eus // z erbitzuak@zarauzkoikastola.net 

Zaintza,garraioetajangelazerbitzuak,unekoosasunneurriakjarraituz,eskainikodira.  



9.EMOZIOENKUDEAKETA 

Ikasleek izandako bizipenak partekatuko dira elkarlanean izan ditzaketen kezka eta
beldurrei aurre egiten laguntzeko. Horien kudeaketa egokirakobitartekoakeskainikodira
etabigarrenetahirugarrenagertokietarakoprestakuntza jasokodute.  
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*Informaziohauetengabeeguneratukodaegoerakhorrelaeskatzenbadu.(Aldaketakegiten
direnbakoitzekojakinarazikozaizue) 
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