21/22 IKASTURTERAKO HARTUTAKO NEURRIAK
Egungo osasun-egoera aztertu ondoren, Artezkaritza Kontseiluak indarrean dagoen
kontingentzia-plana berrikusi du, eta ikastolako segurtasuna bermatzeko eta zerbitzurik onena
eskaintzeko beharrezko neurriak eguneratu ditu. Neurri horiek aldatu egin daitezke Eusko
Jaurlaritzaren osasun-egoeraren eta araudiaren arabera. Hartutako neurriak honako hauek
dira:
IKASTOLAKO OINARRIZKO ARAUAK
Eusko Jaurlaritzak emandako osasun-neurriekin jarraituko dugu.
 Segurtasun-distantzia
 Maskara derrigorrezkoa une oro, ikastolako esparru guztietan, janaria jateko unea izan
ezik. (Maskara erabiltzea nahitaezkoa da 6 urtetik aurrera).
 Eskuak maiz garbitzea eta gel hidroalkoholikoaren banagailuak jartzea klase
guztietan.
 Sarrera eta irteera mailakatuak, ahal den neurrian pilaketak saihesteko.
 Ikasgelak aireztatzea. Joan den ikasturtea izan zen birusaren hedapenaren aurkako
emaitza onen arrazoi nagusia.
 Komenigarria litzateke familiek hori kontuan hartzea, ikasleak prest etor daitezen.
 Jantokian, espazioa indarrean dagoen protokoloak emandako jarraibideen arabera
antolatuta dago.
 Azken uda honetako obrei esker, espazioen konfigurazioa aldatu egin da, eta, horri
esker, joan den ikasturtean baino ikasle-gaitasun handiagoa dugu, nahiz eta
murriztapenak izan.
 Ikasleren batek covid-arekin bateragarriak diren sintomak baditu, ezin izango da
ikastolara joan
 Tenperatura etxean hartuko diegu ikasleei; 37c-tik gorakoa bada, ezin izango da
ikastolara joan.
 Ikastolan ez da antitermikorik emango; ikasle bat ondoezik badago, bere kontaktuei
jakinaraziko zaie, eta ahalik eta azkarren etorri beharko du jasotzera.

BILERAK
Familiekin egiten diren tutoretza-bileretarako, familia bakoitzak aurrez aurreko edo online
bilera egiteko aukera izango du. Bilera telematikoa bada, meet bidez egingo da.
IDAZKARITZAKO ARRETA
Idazkaritza itxita egongo da zuzeneko arretarik gabe. Arreta telefonoz eta/edo posta
elektronikoz egingo da. Ikastolara joan behar izanez gero, aldez aurretik hitzordua eskatu
beharko da.
ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK
Ikasturte honetan eskolaz kanpoko jarduerak egiten dira.
Eskaintza izena eman duten ikasleen kopuruan oinarritzen da.
Eskolaz kanpoko jarduerak eskaintzen dira, ikasturteko azpitaldeak egin ahal izateko.
Azpitaldeen artean segurtasun-distantzia mantentzen da.

Aire zabaleko jardueren kasuan (saski baloia), maila desberdinetako ikasleak elkartu arren
eskaintzen dira.
Epez kanpoko altak eskaera egin eta hurrengo hilean hasiko dira jarduerarekin.
KOLONIAK (oporaldietan)
Osasun-egoerak ahalbidetzen badu, udalekuak egingo dira oporraldietan, eta jarduera horien
matrikula ikastolako zein ikastolatik kanpoko ikasleei irekitzeko aukera egongo da. Jakina,
berme eta segurtasun-neurri guztiekin.
JANTOKIARI BURUZKO INFORMAZIOA
IKASLE FINKOAK
 Altak ikasturtean zehar
Ikasturtean zehar eskatu ahal izango dira altak, eta burbuila bakoitzaren
erabilgarritasunaren arabera onartuko dira.
 Ordainagirien kobrantza
Izena emateko epea igaro ondoren zerbitzua erabiltzen hasiz gero,
hamabostaldika kobratuko da, hau da, dagokion hamabostaldira arte bale berdeekin
egingo da.
Familiak zerbitzuaren hasiera-data baloratuko du.
Adibidez, 10ean alta ematen dugu, 10etik 14ra bale berdeekin kobratuko da, eta
15etik aurrera hilabetearen erdia. Hurrengo hilean kobrantza erregularra egingo da.
Jantoki-zerbitzua hilabetea amaitzean kobratuko da, gainerako kontzeptuekin
batera eta kontu-zenbaki berean.
 Bajak
Bajak hiruhilekoka bakarrik egin ahal izango dira.
a) 1. hiruhilekoa Gabonetako oporraldira arte.
b) 2. hiruhilekoa, aste santuko oporraldira arte.
c) 3. hiruhilekoa, ekainean lanaldi jarraitua egin arte.
 Itzultzea
COVID-19ak eragindako bajaren kasuan (gaixotasuna edo konfinamendua)
bakarrik itzuliko da menuaren kostuari dagokion zenbatekoa.
Zerbitzu gehigarri bat edo eskolaz kanpoko zerbitzu bat kontratatzen dugunean,
zerbitzu horrekiko konpromisoa hartzen dugu. Zerbitzuak ez agertzeak edo ez erabiltzeak
ez du ordainketatik salbuesten, eta ez du deskonturik aplikatzen.
*Eskolara joan ezin dugunean bezala, eguna ez da deskontatzen.
Zerbitzu hau egunero erabiliko ez badugu, bale berdeak daude, jarraian
deskribatzen direnak...

BALE BERDEAK (noizbehinkako erabiltzaileak)
 Nola eta non erosi
bihotz.ikastola.gaztea@gazbi.net helbidera mezu elektroniko bat bidaliz edo
ikastolara deituz erosiko dira, gutxienez zerbitzua erabili aurreko egunean
(lanorduetan).
Familiaren batek bale berderen bat erabili behar badu aldizka, hori ere
jakinarazi diezaguke, kontuan hartzeko.
 Prezioa eta ordaintzeko modua
Bale berdeak 7€ balio du, eta hurrengo hileko ordainagirian kobratuko da.
 Norekin jango du?
Kontuan izan behar dugu bale berdea duen ikasle batek ziurrenik ez duela bere
ikaskideekin bazkalduko eta baliteke ordutegi berean ez etortzea. Mahai desberdinak
daude zerbitzu honetarako.
 Tutoreari abisua
Familia bakoitzak bere tutoreari jakinaraziko dio, ikasle bakoitzaren eskolaagendaren bidez.
 Alergiak edo menu bereziak
Alergiaren bat baduzu edo menu bereziren bat behar baduzu, egun batzuk
lehenago komunikatu beharko duzu, ezin duzu egun bera kudeatu.
Jantokian derrigorrezkoa da maskara erabiltzea 6 urtetik aurrera. Maskara,
bazkaltzen bitartean kendu eta:
 Jaitsi lepora
 Zinta baten bidez, bularrean zintzilik utzi, betaurrekoak bezala
 Gorde patrican babesgarriekin
INFORMAZIO GEHIGARRIA
 Haur-Hezkuntzan ez da bata erabiliko.
 Oraingoz, ezin izango da hortzetako eskuila erabili.

GARRAIOA
Garraioko altak aztertu egingo dira. Antolaketa konplexuagoa da, ikasturtea hasi aurreko
eskaeren araberako ordutegi eta ibilbideen mende gaude.
Zerbitzu honetan ez dago txartel berderik, ezin da noizbehinkako plazarik erreserbatu.
Ez da itzulketarik egongo, ez partzialik, ez osorik. Kostua kontzeptuen arabera kalkulatzen
da (gasolioa, gidariaren kostua, asegurua, ikasleak, etab.) eta ahalik eta preziorik doituena
eskaintzen saiatzen gara. Hala ere, nahitaezko bajaren bat egonez gero ere ez dugu
gainkostua jasanaraziko.
Garraioa derrigorrezkoa da musukua erabiltzea 6 urtetik aurrera.

HARRERA-GELA
IKASLE FINKOAK
 Ikasturtean zehar apuntatu naiteke?
Bai, apuntatu zaitezke. Aldez aurretik eska dezakezu zerbitzuan alta ematea, eta
hastea interesatzen zaizunaren berri emango dizugu.
Jantokiko zerbitzuan bezala, altak hilabeteko hamabostaldian egin ahal izango dira
(hilaren 1ean edo hilaren 15ean), hau da, zerbitzua 4an hasten baduzu, bale berdeekin
ordainduko da hilaren 14ra arte, eta 15etik aurrera hamabostaldia kobratuko da.
Hilabete berria hasten denean, kuota erregularizatuko da.
 Ordutegia
Goizeko 8:00etatik aurrera ateak irekiko ditugu eta prest egongo gara zurekin
egoteko eskolak hasi arte.
2 ordutegi desberdinetan sartu ahal izango zara.
 8:00
 8:30
 Prezioa
2 tarifa ditugu:
 Ordu erdia: 17 €
 Ordubete: 32 €.
 Non egiten da zerbitzua eta sarrera.
 DBH eta LHko ikasleak jangelan egongo dira, maskara eta guzti, burbuilak eta
segurtasun-distantzia errespetatuz.
 HHko ikasleek beren espazioan egingo dute.
 Harrera-gelako ikasleak sarrera nagusitik sartuko dira.
 Ordaintzeko modua
Kobrantza ikastolaren hileko ordainagirian egingo da, gainerako kontzeptuak
bezala.
 Bajak
Bajak hiruhilekoka bakarrik egin ahal izango dira.
d) 1. hiruhilekoa Gabonetako oporraldira arte.
e) 2. hiruhilekoa, aste santuko oporraldira arte.
f) 3. hiruhilekoa, ekainean lanaldi jarraitua egin arte.

BALE BERDEAK (noizbehinko erabiltzaileak)
 Nola eta non erosi
Idazkaritzara mezu elektroniko bat bidaliz zerbitzua behar izan baino egun bat
lehenago gutxienez, bihotz.gaztea.ikastola@gazbi.net edo ikastolara deituz (lanordutegian, biak).
 Prezioa eta ordaintzeko modua
Harrera-gela bale berde baten kostua 3 € (ordu 1), eta 2,20€ (ordu erdi) da, eta
hurrengo hileko ordainagirian kobratuko da.
Harrera-gelan derrigorrezkoa da musukua erabiltzea 6 urtetik aurrera.
Ez da itzulketarik egongo zerbitzu honetan.

TXANGOAK
Ikasturte honetan irteerak berreskuratuko ditugu.
Familiei ofizialki jakinaraziko zaie txangoa, txangoa egingo den astearen aurreko
asteazkenean.
Hurrengo hileko ordainagirian kobratuko da.
FAMILIEN PRESTAKUNTZA
Familien prestakuntza modu presentzialean antolatuko da (izen-ematea bidaliko da).
BATZAR NAGUSIA
Abenduarako aurreikusita dagoen Batzar Orokorra aurrez aurrekoa izango da. Aldez aurretik
izena emango da edukiera kontrolatzeko. Larunbatean egingo da, bazkideei bertaratzea
errazteko. Behar besteko aurrerapenarekin jakinaraziko da.
ORDAINAGIRIEN KOBRANTZA
Ordainagiriak hilaren erdialdean kobratuko dira, aurreko ikasturtean bezala.
OINARRIZKO ARAUAK
 Gogoan izan debekatuta dagoela ikastolako barrutiaren inguruetan erretzea
 Ikastolaren kanpoaldean, familiok maskara erabiliko dugu segurtasun-tartea gorde
ezin badugu. Barrualdean, nahiz eta aire zabalean egon, (patioan) jantzita eramango
dugu.
 Aglomerazioak saihestu behar ditugu, Udalak espazio batzuk gaitu eta utzi baititu
ikasleen itxaronaldirako.
 Segurtasun neurriak mantendu behar ditugu, hau ez da amaitu. Ez dezagun goardia
jaitsi.
Animo eta mila esker familia!
Ez izan zalantzarik gurekin harremanetan jartzeko edozein zalantza argitzeko.

