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Zubi  Zaharra  Ikastola,  bere  ibilbidean  bere  antolaketa‐eredua  eta  funtzionamendu‐

arauak errealitate aldakor eta  legeria konplexura egokituz  joan da, era partzialean  ia 

beti. 

Gaur egun, Zubi Zaharra Kooperatibak lortu du jada ikastetxearen egitura aski definitua, 

eta bere zentroaren antolaketa‐ eta kudeaketa‐ereduari forma sendoagoa eman nahi 

dio Barne Araudi baten bidez. 

Ikastetxeen  Barne  Araudiak,  indarrean  dagoen  Legeriaren  arabera,  bertan  sortzen 

diren harremanak antolatzen ditu era arin eta malguan, eta  funtzionatzeko eta parte 

hartzeko  prozedurak  esplizitu  egiten  ditu,  Hezkuntza  Proiektua  gauzatzerakoan 

lankidetza eta etengabeko hobekuntza eraginkorragoak izan daitezen.  

Kontuan izanda Kooperatiba honen ibilbide, dimentsio, tipologia eta kultura askotariko 

dela,  bere  errealitate,  kultura  eta  antolaketa‐eredutik,  eta  bere  Kooperatiba‐

Estatutuetatik  eta  izaera  propiotik  egin  Barne  Araubide  hau  antolatzen  da.  Barne 

Araudian Ikastetxeak izan ditzakeen gainerako arauak ere sartu behar dira: bizikidetza‐

arauak, funtzioen eskuliburuak, etab.  

 

Zuzendaritza orokorra 

Zubi Zaharra S. Coop

SARRERA 



Zubi Zaharra Ikastola 
Aldapa kalea, 56  
48800 Balmaseda  
Telf: 94 610 30 95  
Fax: 94 680 29 69 
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I. TITULUA ‐ ZIOEN AZALPENA 

 

Irakaskuntza  Kooperatiba  baten  Barne  Araudiak  (BAk)  Zubi  Zaharra  ikastetxeko 

antolamenduaren  esparru  guztiak  deskribatzen  ditu,  hezkuntza‐bizitza  eta  ‐ekintza 

arautu,  ikastetxeko  pertsona  bakarreko  zein  kide  anitzeko  organoen  eragin‐eremua 

mugatu  eta  pertsonen  eta  taldeen  eskumenak  eta  funtzionamendu‐arau  orokorrak 

zehazten  ditu,  kooperatiba  eratzeko  momentuan  haren  helburuen  oinarritzat  Zubi 

Zaharra hartu zuten herritarren espirituari jarraituz.  

BA honek Zubi Zaharra 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). 

 

Zubi  Zaharra  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  [gure 

Kooperatiba  erabakitzen  dituen  printzipioak.  Esate  baterako:  elkartasuna, 

erantzukizuna,  pertsonekiko  errespetua…]  printzipioak  eraginkorrak  izan  daitezen. 

Printzipio  horiek,  Hezkuntza  Proiektuan  zehaztutako  balioekin  batera,  Zubi  Zaharra 

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). 
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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). 

- Agindua,  2008ko maiatzaren  14koa,  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). 

- 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 

eskola‐kontseiluetako  kide  batzuk,  egokitzen  direnak,  aukeratzeko 

hauteskunde‐prozesua zabaltzen duena (EHAA, 2008‐10‐13). 

- 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‐

02‐17). 

- 61/2000 Dekretua, Gizarte Ekimeneko Kooperatibak arautzen dituena (EHAA, 

2000‐05‐3). 

- Zubi  Zaharra  Kooperatibaren  Estatutu  Sozialak,  2015/02/09an  egunean 

eguneratuak,  eta  Kooperatibaren  funtsezko  akordioak,  organo  sozialek, 

kooperatibako batzarrak,  kontseilu errektoreak eta beste batzuek hartuak: 

[Kooperatiba  gaur  egun  zehazteko/eratzeko  eta  BAn  gauzatzeko  egokiak 

direnak har daitezke.] 

4. Lan‐hitzarmen kolektiboak: 



 

13 

 

- Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastolen lan‐hitzarmen kolektiboa.  

- Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte‐ekimeneko  ikastetxeen  lan‐hitzarmen 

kolektiboa. 

5. Eta  Zubi  Zaharra  Irakaskuntza  Kooperatibaren  errealitatea  bera,  bai  eta 

kooperatibak,  aldatzen  ari  diren  beharrei  erantzuna  emateko,  bere  ibilbidean 

zehar  biribildu  duen  antolamenduaren  oinarrizko  lerroak,  lan‐estiloa  eta 

kudeaketa‐eredua ere. 

Kooperatiba  bakoitzak  egitea  eta  onartzea  errazagoa  izan  dadin,  BA  honek  barne 

hartzen ditu kooperatiba bakoitzean era daitezkeen antolamendu‐ereduak  (gobernu‐

organoenak),  kudeaketa‐ereduak  eta  lan‐taldeen  ereduak.  Eredu  horiek  guztiak 

erreferentzia malgua  eta  irekia  dira,  kooperatiba  bakoitzaren  dinamikaren  beraren 

aldaketetara zein legearen garapen eta bilakaeretara egokitze aldera. Proposamen hau 

ez da derrigorrez hartu beharreko eredu itxitzat joko inondik ere; alegia, BA eta haren 

atal guztiak kooperatiba bakoitzaren errealitatera egokitzeko aukera eman behar du. 

Halaber, BA honen edukian, gobernu‐organoek eta lan‐taldeek izan ditzaketen funtzio 

guztien  ereduak  eta  adibideak  daude.  Funtzio  horiek  beste  dokumentu  batzuetan 

izango  dute  garapena  eta  jarraipena,  jarduera  eta  zeregin  zehatzak  espezifikatzeko 

(Kontseilu  Errektorearen  eta  Zuzendaritza  Taldearen  ardura  da  dokumentu  horiek 

onartzea). 



 

14 

 

 

II. TITULUA.‐  ZUBI  ZAHARRA  IRAKASKUNTZA  KOOPERATIBAREN  IZAERA, 

XEDEA ETA OSAERA 

 

1. Kapitulua.‐  KOOPERATIBAREN IZAERA 

 

1. Artikulua.‐  Aplikazio‐eremua 

Barne Araudi hau (aurrerantzean, BA) Zubi Zaharra 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 

Zubi Zaharra Irakaskuntza Kooperatiba (aldapa kalea, 56 zenbakia, Balmaseda, Bizkaia) 

Irakaskuntza Kooperatiba bat da. 

Ikasleen  familiek  sustaturikoa.  Gurasoak  kooperatiban  batu  ziren  1972an  urtean, 

“kideen  seme‐alaben  hezkuntzari  era  kooperatiboz  aterabide  emateko,  bere 

ikastetxeen  eta  etorkizunean  beste  hezkuntza‐erakundeekin  batera  sor  ditzakeen 

ikastetxeen  bidez,  lukro  xederik  gabe  eta  kooperatiba‐berreskurapenak  ematea 

galaraziz” 

Irakaskuntza  Kooperatibaren  titularra  hau  da:  ZUBI  ZAHARRA  S.COOP,  Kooperatiba 

Elkartea. 

IFK F‐48064034 izanik eta Euskadiko Kooperatiben Erregistroan 90.4.461 zenbakiarekin 

eta  1972/09/21  egunean  inskribaturik,    estatutuen  lehen  adaptatuta  1999/07/29an 

inskribatuta,  estatutuen  bigarren  adaptatuta  2009/04/20an  (herri  onuraduna) 

inskribatuta,  hirugarren  adaptatuta  2010/05/04an  (helbide  soziala  aldaketa) 

inskribatuta,  laugarren    adaptatuta  2015/02/09  (errektore  kontseiluaren 

funtzionamendua). 

 

3. artikulua.‐  Irismena 

1) Gaur egun, Irakaskuntza Kooperatibak Unibertsitatearen aurreko eskola‐ikasketak 

ematen ditu,  indarrean dagoen  legediaren arabera; hain  zuzen, Haur Hezkuntza, 
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Lehen  Hezkuntza,  Derrigorrezko  Bigarren  Hezkuntza,  ematen  ditu.  Horretarako, 

Hezkuntza‐,  

2) Irakaskuntza Kooperatibak jarduera osagarrien plan zabala sustatu eta garatzen du, 

ikasleen  albait  ondoen  sozializa  daitezen,  eta  ahalik  garapen  akademiko  eta 

pertsonalik onena  izan dezaten. Plan horrek eskola‐jarduerak hartzen ditu barne, 

bai eta eskolaz kanpoko kirol‐ eta kultura‐jarduerak ere. Horretarako, Irakaskuntza 

Kooperatibaren  izaeran  eta  Hezkuntza  Proiektuaren  printzipioetan  oinarrituta 

antolatu eta kudeatzen dira. Izan ere, kooperatibaren curriculum‐garapenaren eta 

kudeaketa‐planen  zati  dira,  baita  kudeaketa‐zerbitzua  kanpoan  kontratatzea 

erabakitzen denean ere. 

3) Zubi  Zaharra  Irakaskuntza Kooperatibak  garraio‐  eta  jantoki‐zerbitzua osagarriak 

izan,  eskaini  eta  sustatzen  ditu,  eta  xede  soziala  ahalik  ondoen  lortzeko 

beharrezkoak  diren  beste  zerbitzu  batzuk  ere  bai.  Horretarako,  Irakaskuntza 

Kooperatibaren  izaeran  eta  Hezkuntza  Proiektuaren  printzipioetan  oinarrituta 

antolatu eta kudeatzen dira. Izan ere, kooperatibaren curriculum‐garapenaren eta 

kudeaketa‐planen  zati  dira,  baita  kudeaketa‐zerbitzua  kanpoan  kontratatzea 

erabakitzen denean ere. 

4) Izaera  eta  xede  soziala  kontuan  harturik,  Irakaskuntza  Kooperatibak  zenbait 

programa eta ekimen garatzen ditu, bazkideen arteko  lankidetza eta adiskidantza 

lortze aldera, eta familiek beren seme‐alaben heltze‐, sozializazio‐ eta hezkuntza‐

prozesuetan ahalik hobekien esku har dezaten. 

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). 

 

4. Artikulua.‐  Herri Onura eta Gizarte Ekimena 

2009ko apirilaren 20an, “Herri Onurako Elkarte” eta/edo “Gizarte Ekimeneko Elkarte” 

izendatu  zuten,  64/1999  Dekretuaren  (herri‐onurako  kooperatiba‐sozietateei 

dagozkien prozeduren eta betekizunen araudia onartzen duena) arabera. 

Bere  jarduerak  eta  herri‐onurak  eta/edo  bere  gizarte‐ekimenak  duten  gizarte‐

interesaren  kontziente,  kooperatiba‐erakunde  titularra  bere  izaera  malgutasunez 

egokitzen  ahaleginduko  da,  Enkarterrien  hezkuntza‐beharrei  ahalik  ondoen 

erantzuteko  eta  Euskadiko  hezkuntza‐sistema  hobetzen  laguntzeko,  harekin 

askatasunez elkartzea erabaki duten erakundeekin batera. 

 

5. Artikulua.‐  Hezkuntza‐proiektua eta curriculuma 
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1.‐  Ematen  diren  irakaskuntzak  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  indarreko  legeetara 

egokituko  dira  funtsean,  bai  eta  hezkuntzaren  arloko  eskumeneko  agintarien 

orientabideetara  ere.  Dena  den,  horrek  ez  du  ikastetxeak  bere  hezkuntza‐

proiektua  zehazteko  eta  garatzeko  duen  ekimen‐  eta  autonomia‐ahalmena 

murriztuko. 

2.‐   Bere  ibilbidean  zehar,  Zubi  Zaharra  Irakaskuntza  Kooperatibak,  harekin  batzea 

erabaki  duten  erakundeen  laguntzarekin,  curriculuma  garatu  du,  eta  bere 

hezkuntza‐proiektua  ingurune  hurbilean  [euskal  /  Euskal  Herriko  gizarte‐  eta 

kultura‐esparru  zabalean  /  Euskal  Herriko  esparru  nazionalean…]  hobeto 

txertatzen lagundu eta kultura unibertsalean parte hartu. 

 

6. Artikulua.‐  Elkarteen arteko harremanak eta aliantzak 

Kooperatibak –Zubi Zaharra S. Coop– zenbait erakunderekin  lotura/harreman berezia 

ezartzea erabaki zuen. Honako hauek dira erakunde horiek: 

- Euskal Herriko Ikastolak Europar Kooperatiba 

- Euskal  Herriko  Ikastolak  Elkartasun  Kutxa,  Sociedad  de  Promoción  de 

Empresas 

- Balmasedako udala 

- ERKIDE y ERKIDE Irakaskuntza 

- Ikastolen Lanbide Etxea‐ Harrobia Fundazioa 

- Laudio Ikastola S. Coop. 

 

2. Kapitulua.‐  IRAKASKUNTZA KOOPERATIBAREN XEDE SOZIALA 

 

7. Artikulua.‐  Xede Soziala 

Elkarteak  erabaki  du  bazkide  erabiltzaileen  [estatutuen  arabera]  seme‐alaben 

hezkuntzari  era  kooperatiboz  aterabide  ematea,  bere  ikastetxeen  eta  etorkizunean 

beste  hezkuntza‐erakundeekin  batera  sor  ditzakeen  ikastetxeen  bidez,  lukro  xederik 

gabe  eta  Irakaskuntza  kooperatibaren  Estatutu  Sozialen  oinarrizko  printzipioak 

orientatzen  dituen  hezkuntza  pertsonalizatu  eta  kooperatiboaren  ikuspegiaren 

arabera. Hona hemen printzipio horiek: 

a) Ikaslea  ikasketa‐,  heltze‐  eta  sozializazio‐prozesuen  protagonista  aktiboa  izan 

dadin  sustatzea,  eta  errespetatzea,  orientatzea  eta  laguntzea,  zuzenean  eta 

familiekin elkarlanean. 
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b) Ikasleen  prestakuntza  integrala.  Hau  da,  haiei  curriculum  akademikoko  ikasgai 

guztien edukiak emateaz gain, nortasuna garatzen lagundu behar zaie, baita, modu 

integralean, pertsona aske, arduratsu, trebe eta solidarioak izaten ere. 

c) Ikasleek  euskara  ikastea,  hobetzea  eta  egunero  erabiltzea  da  berariazko  eta 

oinarrizko  helburuetako  bat.  Horretarako,  hizkuntza  horretan  ikasiko  dituzte 

curriculum akademikoko ikasgaiak, eta orobat, euskaraz emango dira Irakaskuntza 

Kooperatibaren eskolaz kanpoko  jarduerak zein zerbitzu osagarriak eta orokorrak. 

Hala  ere,  Ikastetxeko  Hezkuntza  Proiektuko  gainerako  hizkuntzak  behar  bezala 

tratatuko dira,  ikasleek  lor ditzaten proiektu eleaniztuneko hizkuntza‐helburuetan 

zehaztutako  komunikazio‐gaitasunak.  (Berezko  Izaeran  eta Hezkuntza  Proiektuan 

ikasteko eta komunikatzeko hizkuntzatzat euskara hartzen duten kooperatibentzat 

berariazkoa; betiere, kooperatiba bakoitzaren egoera berezietara egokitua.) 

d) Zentroa  ekipamendu  didaktiko  egokiez  hornitzea  eta  haiek  optimizatzea,  eta 

metodo pedagogikoak eguneratuak  izatea, bai eta eskola‐planen eta  ‐jardueraren 

hobekuntza kudeatzeko metodoak ere.  

e) Familiek  beren  seme‐alaben  eskola‐prozesuetan  lagundu  eta  parte  har  dezaten 

sustatzea.  Horretarako,  informazio‐,  prestakuntza‐  eta  partaidetza‐plan  eta  ‐

programa espezifikoak erabiliko dira. 

Hezkuntza‐komunitateak  helburu  hori  bete  nahi  du.  Horretarako,  bere  Hezkuntza 

Proiektu  berezitua  garatu  eta  eguneratuko  du,  plan  estrategikoetan  eta  ikastetxeko 

zein sail edo departamentu bakoitzeko urteko planetan zehaztutako atal garrantzitsuak 

nabarmenduz. 

 

8. Artikulua.‐  Aniztasuna eta diskriminazio‐eza. 

Zubi Zaharra Irakaskuntza Kooperatiba, pluralista denez, irekita egongo da haren izaera 

eta  oinarrizko  arauak  onartzen  dituzten  guztientzat.  Kooperatibak  diskriminazio  oro 

errefusatu, eta hura osatzen duten kide guztiak integratzea eta parte hartzea nahi du. 

Horretarako, elkarrizketa eta erantzukidetasuna sustatzen ditu. 

 

9. Artikulua.‐  Etika‐, moral‐ eta erlijio‐heziketa. 

Zubi  Zaharra  Irakaskuntza  Kooperatibak  ikasleen  etika‐, moral‐  eta  erlijio‐  heziketa 

laikoa  zainduko  du  [erlijio‐heziketari  dagokionez,  aukera  hori  hartu  duten  familien 

seme‐alaben  kasuan],  eta  denek  moral‐,  etika‐  eta  erlijio‐prestakuntza  dutela,  eta 

kontzientzia‐askatasuna errespetatuko du. 

 

10. Artikulua.‐  Euskara eta euskal kultura. 
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Zubi Zaharra  Irakaskuntza Kooperatibak, euskarari dagokionez, Euskaltzaindiaren arau 

eta jarraibideak hartuko ditu aintzat. 

Halaber,  Curriculum  Proiektuan  eta  Urteko  Planetan,  euskal  kulturako  eta 

tradizioetako edukiak  txertatuko dira  (hala nola,  euskararen berezitasun dialektalak, 

Bizkaiko euskara, Zuberoakoa, etab.). 

 

11. Artikulua.‐  Berezko identitatea eta izaera 

Zubi  Zaharra  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. 

 

 

 

12. Artikulua.‐  Hezkuntza‐komunitatea osatzen duten pertsonak. 

Zubi  Zaharra  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. 

Laguntzaileak, ez dira hezkuntza‐komunitatearen parte, eta baita esku‐hartze aktiboa 

duten pertsona orok. Soilik Hezkuntza komunitatearen parte dira Eskola Kontseiluaren 

baitan dauden sektore guztiak, gauza bat da zeinek parte hartzen duen Zubi Zaharra 

Irakaskuntza kooperatiban pertsona juridiko gisa eta bestetik zeinek parte hartze duen 

hezkuntza komunitatean, azken hau hezkuntza legediaren arautua izanik. 

Hezkuntza‐komunitate hau lan koordinatuan eta talde‐lanean dago oinarrituta, urteko 

plan  eta memorietan  zehaztutako  Hezkuntza  Proiektua  egin,  aplikatu,  ebaluatu  eta 

hobetze  aldera.  Horrez  gain,  estamentu  guztiek  hartzen  dute  parte  ikastetxeko 

kudeaketan, Araudi honetan jasotako organo eta instantzien bitartez. 

 

13. Artikulua.‐  Irakaskuntza Kooperatiba Erakunde Titular gisa 

Irakaskuntza Kooperatiba ‐ erakunde titularra den aldetik, Irakaskuntza Kooperatibak 

eskaintzen  eta  garatzen  dituen  hezkuntza‐zerbitzuaren  printzipioak  adierazteaz  eta 

3. Kapitulua.‐  IKASTETXEAREN KONFIGURAZIOA 
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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 egiteko izendatutako 

organoak behar bezala egongo dira eratuta eta BAn ezarrita. 

 

14. Artikulua.‐  Bazkideak 

Kooperatibari  dagozkion  erabakietan,  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,  seme‐alabentzako 

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. 

2.‐  Bazkide laguntzaileak. 

Bazkide kolaboratzaileak pertsona fisikoak edo  juridikoak edo erakundeak dira. Beren 

zerbitzu  eta  aholkuekin,  kooperatibari  laguntzen  diote:  irauten,  eskola‐bizitzako 

helburuak  lortzen, eskola‐bizitza garatzen, eta  zerbitzuak estatutu  sozialetan ezarrita 

dagoen moduan ematen. 

Kooperatibako bazkide  laguntzailea  izateko, Kontseilu Errektoreari  idatziz eskera egin 

beharko  zaio  eta  honek  baimendu  beharko  du.  Kontseilu  errektoreak  eskaera  hau 

atzera bota dezake. 

Bazkide  horiek  bazkide  aktiboen  eskubide  eta  betebehar  berberak  izango  dituzte, 

baina bazkide ez‐aktiboen boto‐eskubidea eta organo sozialetan duten parte‐hartzea 

mugatuta dago; hain zuzen, bazkide horien botoak boto guztien herena baino gutxiago 

izango dira. 

3.‐  Bazkide ez‐aktiboak. 

Orobat,  bazkide  ez‐aktiboak  kooperatibako  bazkide  erabiltzaile  dira,  kooperatibako 

zerbitzuak  erabiltzeari  uzten  diotenak.  Kooperatibako  bazkidetzari  eutsi  ahal  izango 

diote, Kontseilu Errektoreari  idatziz eskera eginez bazkide erabiltzaile  izaera galdu eta 

lehengo urtearen barruan. Kontseilu errektoreak eskaera hau atzera bota dezake. 
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Bazkide  horiek  bazkide  aktiboen  eskubide  eta  betebehar  berberak  izango  dituzte, 

baina bazkide ez‐aktiboen boto‐eskubidea eta organo sozialetan duten parte‐hartzea 

mugatuta  dago;  hain  zuzen,  bazkide  horien  botoak  boto  guztien  bostena  baino 

gutxiago izango dira. 

 

15. 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. (Artikulu hau garatzeko, ikus VI. Titulua). 

 

16. artikulua.‐  Irakasleak 

Oinarrizko  estamentu  bat  dira  irakasleak,  eta  oso  zeregin  erabakigarria  dute 

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  ikastetxeko  kudeaketan,  ezarritako  organoen  bitartez 

Barne Araubide honetan garaturiko hezkuntza arautegia bitartez. Haietako kideak dira 

edo  haietako  ordezkariak  aukeratzen  dituzte,  Kooperatibaren  Estatutuen  eta 

ikastetxeko Araudiaren arabera. 

 

17. 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  parte‐

hartzaileekin  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. 

18. Artikulua.‐  Eskola Kontseilua 

Aurreko  artikuluetan  aipatutako  hezkuntza‐komunitateko  estamentuen  partaidetza‐ 

eta erantzunkidetasun‐organoa da Eskola Kontseilua  (aurreko artikuluetan aipaturiko 
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bazkide  erabiltzaileak  eta  ez‐aktiboak  salbu).  Ikastetxeko  bizitzan  dagozkion  edukiak 

kudeatzea da haren ardura. (Artikulu hau garatzeko, ikus 48. eta 49. artikuluak). 

 

19. Artikulua.‐  Langileen/bazkide langileen/lan‐bazkideen ordezkaritza. 

Kooperatibako  langileek  beren  ordezkari  sindikalak  aukeratzeko  eta  izendatzeko 

eskubide osoa izango dute, lan‐arloan indarrean dauden legeen arabera. 

Halaber, bazkide  langileei edo  lan‐bazkideei dagokienez, Kontseilu Sozialak ordezkatu 

ahal izango ditu, Estatutu Sozialetan ezarritako estatutu‐xedapenen arabera. 

 

 

III.  TITULUA  ‐  IRAKASKUNTZA  KOOPERATIBAKO  GOBERNU  ETA  KUDEAKETA 

ORGANOAK 

 

1. Kapitulua.‐  IKASTETXEAREN ERAKUNDE TITULARRA 

 

20. Artikulua.‐  Ikastetxearen berezko izaera eta identitatea 

Zubi  Zaharra  Kooperatiba  Elkarteak,  erakunde  titularra  den  aldetik,  Ikastetxearen 

berezko  izaera  zehazten  du,  bai  eta  identitatea,  izaera,  irakaskuntza‐metodoak, 

oinarrizko orientazio pedagogikoak, eta antolaketa‐ eta kudeaketa‐eredua ere. 

 

21. Artikulua.‐  Kooperatiba Elkartearen erantzukizuna 

Kooperatibak  Ikastetxearen  ardura  du  Elkartearen,  hirugarrenen  eta  Hezkuntza 

Administrazioaren aurrean, eta hezkuntza‐komunitateko kide guztien aurrean. 

 

22. artikulua.‐  Organo Sozialak 

Erakunde  titularrak,  Zubi  Zaharra  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 Kontseilu Errektorea.  

 

23. Artikulua.‐  Batzar Nagusia 
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Zubi Zaharra Irakaskuntza Kooperatibaren Batzar Nagusia, bazkide guztiek osatutakoa, 

bazkideen  nahiaren  adierazpen‐organo  gorena  da.  Eskumena  du  indarreko  legediak 

esleitzen  dizkion  gaietan  akordioak  hartzeko.  Batzar  Nagusiaren  akordioak  bazkide 

guztiek derrigorrez onartzekoak dira. 

 

24. Artikulua.‐  Kooperatibaren Batzar Nagusiaren ahalmenak eta erantzukizunak 

Batzar  Nagusiaren  ahalmen  erabakitzaileak  Estatutu  Sozialetan  eta  kooperatibei 

buruzko  indarreko araudian  jasota daude.  Jarraian, ahalmen eta erantzukizun horien 

zerrenda dago, Irakaskuntza Kooperatiba baten Batzarraren gaitasun gisa har daitezen. 

Zerrenda  bat  baino  ez  da  eta  ez  du  inolako  mugarik  jartzen;  alegia,  indarreko 

legediaren  arabera  egokitu  dakizkion  ahalmen  eta  erantzukizun  guztiak  izan  ditzake 

Batzar Nagusiak. Hona hemen zerrenda: 

a) Kontseilu Errektoreak proposatuta, Ikastetxearen berezko identitateari eta izaerari 

buruz  eztabaidatzea,  eta  egokia  izanez  gero,  haiek  onartzea.  Gainera, 

Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan eta plan estrategikoetan zehaztu behar ditu, 

kooperatibaren xede sozialarekin, izaerarekin eta errealitatearekin bat etorriz. 

b) Kontseilu Errektoreak proposatuta, Ikastetxearen Barne Araudia eta 27. artikuluko 

– Kontseilu Errektorearen ahalmenei buruzkoa – j) idatz‐zatian jasotako gainerako 

araudiak  eztabaidatu  eta,  egokia  izanez  gero,  Eskola  Kontseiluak  onar  ditzan 

proposatzea,  bai  eta  kooperatibaren  ekonomia‐,  antolamendu‐  edo  funtzio‐

egituran funtsezko aldaketarik eragiten duen akordio oro ere. 

c) Kontseilu  Errektoreak  proposatuta,  beharrezkoak  diren  inbertsio‐planei  buruz 

eztabaidatzea  eta,  egokia  izanez  gero,  haiek  onartzea.  Betiere,  inbertsio‐plan 

horiek  helburu  hau  izango  dute:  Ikastetxea  Hezkuntza  Proiektua  ahalik  ondoen 

garatzeko  eta  plan  estrategikoetan  zehaztutako  helburuak  lortzeko  beharrezko 

azpiegituraz eta ekipamendu didaktikoez hornitzea. 

d) Ikastetxearen  berezko  izaera  eta  hezkuntza‐proiektu  berezitua  albait  hobekien 

lortu eta garatuko badira, beharrezkotzat hartzen diren erakundeekin elkartzeari 

edo  haietatik  bereizteari  buruz  eztabaidatzea  eta,  egokia  izanez  gero,  hura 

onartzea. Beste erakunde batekin elkartuz gero,  zenbait  formula erabil daitezke: 

atxikitako ikastegia, bigarren mailako kooperatibak, korporazio kooperatiboak eta 

antzekoak. 

e) Ikastetxearen  urteko  kontuei  eta  aurrekontuari  buruz  eztabaidatzea,  eta  egokia 

izanez gero, haiek onartzea. 

f) Kontseilu  Errektoreak  proposatuta,  ikasleentzako  polizen,  aseguruen,  laguntza‐

beken  eta  abarren  estalduren  formulei  eta  baldintzei  buruz  eztabaidatzea,  eta 

egokia  izanez  gero,  haiek  onartzea,  baita  haien  irismena  ere,  bai  familian 



 

23 

 

gertatutako  ezbeharren  kasuan  (esaterako,  ikasle  baten  aita,  ama  edo  tutorea 

hiltzea edo elbarrituta geratzea), bai babestea merezi duten beste jazoera batzuen 

kasuan. 

g) Eskumeneko Herri Administrazioarekiko hezkuntza‐itunak izenpetzeko edo bertan 

behera  uzteko,  eta  haiek  sinatzeko  eta  iraungitzeko  arauei  buruz  eztabaidatzea 

eta,  egokia  izanez  gero,  erabakitzea,  indarrean  dagoen  legediaren  arabera 

ikastetxea diru publikoz mantentze aldera, bazkideen Batzarrak emandako planei 

eta arauei jarraituz. 

 

25. Artikulua.‐  Kontseilu Errektorea 

Erakunde  titularraren  ordezkari  ofiziala  Kontseilu  Errektorea  da  –Kooperatibaren 

Batzar  Nagusiak  aukeratzen  du,  Kooperatibaren  Estatutu  Sozialetan  ezarritakoaren 

arabera–bai eta haren presidentea ere. 

 

26. Artikulua.‐  Kontseilu Errektorearen karguak aukeratzea eta banatzea. 

Kontseilu  Errektoreko  karguak  Kooperatibaren  Estatutu  Sozialetan  jasotakoaren 

arabera  banatzen  dira.  Erakunde  titularreko  Kontseilu  Errektoreak  egokitzat  hartzen 

dituen  batzordeak  izendatu  ahal  izango  ditu,  eta  haien  eginbeharraren  irismena 

zehaztu, Kontseilu Errektoreak ahalik ondoen egin ditzan bere funtzioak. 

 

27. Artikulua.‐  Kontseilu Errektorearen funtzioak eta erantzukizunak. 

Hezkuntza  legediak  Eskola  Kontseiluari  onartzen  dizkion  funtzioak  errespetatuz, 

Kontseilu  Errektorearen  ahalmen  erabakitzaileak  Estatutu  Sozialetan  eta  indarreko 

araudian  jasota  daude.  Jarraian,  ahalmen  eta  erantzukizun  horien  zerrenda  dago, 

Irakaskuntza  Kooperatiba  baten  Kontseilu  Errektorearen  gaitasun  gisa  har  daitezen. 

Zerrenda  bat  baino  ez  da  eta  ez  du  inolako  mugarik  jartzen;  alegia,  indarreko 

legediaren  arabera  egokitu  dakizkion  ahalmen  eta  erantzukizun  guztiak  izan  ditzake 

Batzar Nagusiak. Hona hemen zerrenda: 

a) Ikastetxearen  zuzendaritza  orokorra  gauzatzea;  alegia,  Ikastetxearen  berezko 

identitatearekiko eta  izaerarekiko errespetua bermatzea, eta  indarreko  legeek eta 

arauek  itunpeko  ikastetxeetako  gainerako  organoei  eta  hezkuntza‐komunitateko 

kide guztiei esleitzen dizkieten eskubideak eta erantzukizunak errespetatzea. 

b) Honako  hauek  diseinatzea,  ezartzea  eta  onartzea:  ikastetxearen  zuzendaria  eta 
zuzendaritza taldearen laguntzaz Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua. 

c) Honako  hauek  diseinatzea,  ezartzea  eta  onartzea:  antolaketa‐  eta  kudeaketa‐

eredua;  eta  Zuzendaritzaren,  Zuzendaritza  Taldearen  eta  hura  osatzen  duten 
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pertsona  bakarreko  gobernu‐organoen  egitura.  Izan  ere,  beharrezkoa  da 

Kooperatibaren  eta  Ikastetxearen  jarduera  profesionaltasunez,  zorrotz  eta 

eraginkortasunez kudeatzeko. 

d) Zuzendari  nagusiaren/zuzendari  kudeatzailearen/zuzendariaren  edo  ikastetxean 
titularra  ohikotasunez  ordezkatzen  duen  pertsonaren  jarduera  esparrua  eta 

baldintzak,  eta  izendapena  eta  kargu‐uztea  diseinatzea.  Kontseilu  Errektorea 

izendatzea  eta  haren  eta  pertsona  bakarreko  gobernu‐  eta  kudeaketa‐organoen 

esku  Titularraren  zenbait  ahalmen  eta  funtzio  uztea,  eta  hari  beharrezkotzat 

hartzen diren ahalmenak eta botereak ematea. 

e) Ikastetxeko  zuzendaria  eta  zuzendari  akademikoa/zuzendari  pedagogikoa 

izendatzea  eta  kargutik  kentzea,  Legeak  Eskola  Kontseiluari  esleitutako  esku‐

hartzeari kalterik egin gabe. 

f) Kooperatibaren jarduera antolatzea, zuzentzea eta ikuskatzea, eta Batzar Nagusiari 

kooperatibaren  Barne  Araudia  edo  Barne  Araudiak  proposatzea,  Legeak  Eskola 

Kontseiluari esleitutako esku‐hartzeari kalterik egin gabe. 

g) Pertsona  bakarreko  gobernu‐organoen,  etapako  zuzendarien  eta  Zuzendaritza 

Taldeko  kideen  jardueraren  esparrua  eta  baldintzak  diseinatzea,  zuzendari 

nagusiaren/zuzendari  kudeatzailearen/zuzendariaren  laguntzarekin.  Pertsona 

bakarreko  gobernu‐  eta  kudeaketa‐organo  horiek  izendatzea  eta  titularrari 

dagozkion  zenbait ahalmen eta  funtzio haien esku uztea, beharrezkotzat hartzen 

diren ahalmenak eta botereak emanez. 

h) Kooperatibaren  Misioa,  Ikuspegia  eta  Balioak  zehaztea,  Zuzendaritzarekin  eta 

Zuzendaritza  Taldearekin  elkarlanean,  Kooperatibaren  izaerarekin  eta  Hezkuntza 

Proiektuarekin bat etorriz. Hobekuntza‐ eta berrikuntza‐planak kudeatzeko arauak 

eta eredua ezartzea, Kooperatibako esparru guztiei dagokienez. 

i) Zuzendaritza Nagusiarekin eta Zuzendaritza Taldearekin elkarlanean, Ikastetxearen 

berezko  izaeraren orientazio orokorrak eta oinarrizko printzipioak adieraztea, eta 

haiek iraunaraztea. 

j) Zuzendaritza  Nagusiarekin  eta  Zuzendaritza  Taldearekin  elkarlanean,  Hezkuntza 

Proiektuan  orientazio  orokorrak  eta  oinarrizko  printzipioak  adieraztea,  eta  haiek 

iraunaraztea, Kooperatibaren Batzar Nagusiaren aurrean aurkezte aldera.  

k) Kooperatibaren  curriculumaren  oinarrizko  garapen‐irizpideei  jarraitutasuna 

ematea  (irizpide horiek plan  estrategikoetan  eta urteko planetan  zehazten dira). 

Haiek ebaluatzea eta eguneratzea. 

l) Ikastetxearen  berezko  izaera  eta  identitatea  zein  Hezkuntza  Proiektua  Eskola 

Komunitateari,  Hezkuntza  Administrazioari,  bazkide  izan  nahi  dutenei  eta 
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interesdun  guztiei  jakinaraztea,  Zuzendaritzarekin  eta  Zuzendaritza  Taldearekin 

elkarlanean. 

m) Ikastetxearen  kudeaketa  ekonomikoaz  arduratzea,  indarreko  araudiak  zenbait 

ataletarako  ezarritako  beste  partaidetza‐organo  batzuei  emandako  gaitasunei 

kalterik egin gabe, eta Batzarrari urteko kontuak aurkeztea. 

n) Zuzendaritzarekin  elkarlanean,  beharrezkoak  diren  inbertsio‐planak  egitea  eta 
Batzarrari aurkeztea, onar ditzan. Betiere, inbertsio‐plan horiek helburu hau izango 

dute:  Kooperatiba  Hezkuntza  Proiektua  ahalik  ondoen  garatzeko  eta  plan 

estrategikoetan  zehaztutako  helburuak  lortzeko  beharrezko  azpiegituraz  eta 

ekipamendu didaktikoez hornitzea. 

o) Eskumeneko Herri Administrazioarekiko hezkuntza‐itunak  izenpetzeko edo bertan 

behera uzteko, eta haiek sinatzeko eta iraungitzeko arauei buruz eztabaidatzea eta, 

egokia  izanez  gero,  erabakitzea,  indarrean  dagoen  legediaren  arabera  ikastetxea 

diru publikoz mantentze aldera, bazkideen Batzarrak emandako planei eta arauei 

jarraituz. 

p) Zuzendaritzarekin  eta  Zuzendaritza  Taldearekin  elkarlanean,  hezkuntza‐mailak, 

eskola‐unitateak,  espezialitateak,  irismen  handiko  berrikuntza  pedagogikoko 

esperientziak  eta  kudeaketa  hobetzeko  esperientziak  gehitu  edo  gutxitu  behar 

diren  aztertzea  eta  onartzea,  bazkideen  Batzarrak  onetsitako  planen  eta  arau 

orokorren arabera. 

q) Bazkideak onartzeaz eta haiei baja emateaz arduratzea, Kooperatibaren  izaeraren 

eta Estatutu Sozialetan ezarritakoaren arabera. Prozesu horrek bat etorri behar du 

ikasle berriak sartzeko prozedurarekin. 

r) Zuzendaritzarekin  elkarlanean,  beren  lehentasuna  adierazi,  Ikastetxea  aukeratu, 

eta haren Hezkuntza Proiektua eta  izaera kooperatiba onartu duten  ikasle berriak 

onartzeko  prozesuaz  arduratzea.  Eta  indarrean  dauden  legediaren  eta  arauen 

arabera,  diskriminazio  oro  (jaiotzagatik,  arrazagatik,  sexuagatik,  erlijioagatik, 

iritziagatik edo beste edozein baldintza edo egoera pertsonalagatik edo sozialagatik) 

alde  batera  uztea,  derrigorrezko  ikasketak  emateagatik  diru‐kopuruak  kobratzea 

edo  ikasketei  lotutako  eta  ikasleen  familien  ekarpen  ekonomikoa  behar  duten 

derrigorrezko  zerbitzuak  ezartzea.  Kategoria  horretan,  ez  dira  borondatezko 

jarduerak  eta  zerbitzuak  sartzen,  hala  nola  eskolaz  kanpoko  jarduerak,  jarduera 

osagarriak eta eskola‐zerbitzuak. Partaidetza‐organoari prozesu horren emaitzaren 

berri ematea, indarreko legediaren arabera. 

s) Beste  ikastetxe batzuei atxikitako  ikastegiaren  izaera emateko eskatzea eta  izaera 

hori  ezartzea,  egokitzat  hartuz  gero,  eta  Batzar  Nagusiaren  aldez  aurreko 

baimenarekin. Horri esker, behar beste  ikasposturik ez badago, haur‐hezkuntzako, 

lehen  hezkuntzako  edo  derrigorrezko  bigarren  hezkuntzako  atxikitako 
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ikastetxeetako  ikasleek  lehentasuna  izango dute edo  ikaspostua bermatuta  izango 

dute. 

t) Langileak  kontratatzeko  eta  kaleratzeko  ahalmen  erabakitzaileak  gauzatzea, 

betiere, lan‐arloan ezarritako prozedurak eta indarreko legediak Eskola Kontseiluari 

emandako ahalmenak alde batera utzi gabe. 

u) Indarrean  dagoen  legediak  zehaztutako  ordezkaritza‐  eta  partaidetza‐organo 
gorenean Titularraren ordezkariak izendatzea: Eskola Kontseiluan edo antzekoetan.  

v) Bere  ahalmen  erabakitzaileak  ikertzea,  formulatzea  eta  gauzatzea,  Barne 

Araudiaren  proposamenari  eta  haren  aldaketei  dagokienez,  kooperatibako 

Zuzendaritzarekin  elkarlanean,  Barne  Araudia  Batzar  Nagusian  aurkezteko,  onar 

dezan.  Hala  ere,  kontuan  izango  da  Kontseilu  Errektoreak  proposamen  horren 

inguruan  izan  dezakeen  parte‐hartzea,  indarreko  legediak  partaidetza‐organoei 

esleitzen dienaren arabera. Eta orobat, Barne Araudia osa dezaketen zenbait atali 

buruz ere. Hona hemen adibide batzuk: 

‐  Ikasleen  eskubideak  eta  betebeharrak.  Bizikidetza  Plana,  eta  neurri 

zuzentzaileen eta antzekoen trataera.  

‐  Irakasleen eskubideak eta betebeharrak. 

‐  Irakasleak ez diren langileen eskubideak eta betebeharrak. 

‐  Gurasoen eskubideak eta betebeharrak. 

‐  Eskolaz  kanpoko  jarduera‐planak  Kooperatibaren  Hezkuntza  Proiektuan  eta 

Curriculum  Proiektuan  sartzeko,  jarduera  horien  helburuak  zehazteko, 

antolamendu‐  eta  partaidetza‐irizpide  orokorrak  ezartzeko,  eta  ebaluazioa 

egiteko arauak. 

‐  Zerbitzu  osagarriak  (garraioa,  jantokia,  udalekuak,  truke‐programak…) 

Ikastetxearen  Hezkuntza  Proiektuan  eta  Curriculum  Proiektuan  sartzeko, 

jarduera  horien  helburuak  zehazteko,  antolamendu‐  eta  partaidetza‐irizpide 

orokorrak ezartzeko, eta ebaluazioa egiteko arauak. 

w) Zuzendaritzarekin eta Zuzendaritza Taldearekin elkarlanean, ikasleentzako polizen, 
aseguruen,  laguntza‐beken  eta  abarren  estalduren  formulak  eta  baldintzak 

aztertzea, zehaztea eta Batzar Nagusiari proposatzea, baita haien irismena ere, bai 

familian  gertatutako  ezbeharren  kasuan  (esaterako,  ikasle  baten  aita,  ama  edo 

tutorea hiltzea edo elbarrituta geratzea), bai babestea merezi duten beste jazoera 

batzuen kasuan. Haiek kudeatzea eta ebaluatzea. 

x) Ikastetxearen berezko  izaera albait hobekien garatuko bada, eta xede  soziala eta 

hezkuntza‐proiektu  berezitua  albait  hobekien  lortu  eta  garatuko  badira, 
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beharrezkotzat  hartzen  diren  erakundeekin  elkartu  edo  haietatik  bereizi  beharra 

dagoen aztertzea, eta Batzar Nagusiari proposatzea. 

y) Ikastetxearekin  batutako  erakundeetan  izango  dituen  ordezkariak  ordezkatzea, 

Zuzendaritzaren laguntzarekin. 

z) Lankidetzaren  kultura  sustatzea  eta,  batutako  erakundeekin  batera,  Hezkuntza 

Administrazioekin elkarlanean aritzea, inguruaren hezkuntza‐ eta gizarte‐sustapena 

egiteko, eta Euskadiko hezkuntza‐sistema hobetzeko. Eta araudiak egitean  legeek 

irakaskuntza Kooperatibei aurreikusten dizkieten berezitasunak kontuan hartu eta 

irakaskuntza Kooperatiben ekarpenak aintzat har ditzaten. Esaterako, curriculumari, 

itunari, matrikulari, diru‐laguntzei eta eskola‐kontseiluei dagokienez. 

aa) Indarreko  legediak  kooperatibetarako  ezartzen  dituen  liburu  sozialen  ardura 
hartzea: bazkideen erregistro‐liburua, kapital sozialerako ekarpenen liburua, Batzar 

Nagusiaren eta Kontseilu Errektorearen akta‐liburuak, eta Kooperatiba Erregistroan 

erregistratutako  guztiak,  kontabilitate‐liburuak  eta  indarreko  legediak  eskatzen 

dituen gainerako guztiak.  

ab)  Bazkideei  diziplina‐espedienteak  irekitzea,  eta  dagokionean,  Euskadiko 

Kooperatiben Goren Kontseiluari eta haren bitartekotasun‐, adiskidetze‐ eta arbitraje‐

zerbitzuari (BITARTU) eskatzea Arbitraje Kooperatiboaren bitartez Kooperatibaren eta 

bazkidearen  arteko  gatazka  konpon  dezaten,  baldin  eta  aukera  hori  Kooperatibaren 

estatutu sozialetan beren‐beregi jasota badaude. 

Ac)  Bazkideei  lehiazko  jarduerak  egiteko  eta  jarduera  horiek  egiten  dituztenekin 

elkarlanean  aritzeko baimena ematea, betiere,  jarduera horiek Kooperatibaren  xede 

sozialarekin bat badatoz. 

Ad) Eta LEGEZ dela‐eta legozkiokeen beste batzuk. 

 

 

2. Kapitulua.‐  IRAKASKUNTZA  KOOPERATIBAKO  PERTSONA  BAKARREKO 

GOBERNU ORGANOAK 

 

28. Artikulua.‐  Pertsona bakarreko Gobernu Organoak 

Zubi  Zaharra  Irakaskuntza  Kooperatibako  pertsona  bakarreko  organoak,  titularrak 

zehaztuak, honako hauek dira: 

 Zuzendaritza Nagusia, zuzendari nagusiari, emana.  

 Zuzendaritza  Teknikoa  eta  Akademikoa  edo  Zuzendaritza  Pedagogikoa  edo 

zuzendaria, indarreko LOEren 59. artikuluaren arabera. 
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 Pertsona bakarreko beste gobernu‐organo batzuk, Zuzendaritza Taldeko kideak: 

o Ikasketaburuak. 

o Etapako edo Kudeaketa Bereiziko Unitateetako zuzendariak.  

o Administratzailea  eta,  dagokionean,  Administrazio  Zerbitzuetako  burua  eta 

Zerbitzu Komunetako burua.  

o Funtsezko arlo bateko edo berariaz zehaztutako proiektu bateko arduraduna 

edo zuzendaria. 

 

29. Artikulua.‐  Zuzendari nagusia, zuzendari kudeatzailea, administratzaile nagusia, 

zuzendaria eta baliokideak 

Zuzendari  nagusia,  zuzendaria  edo  kargu  horien  baliokidea  duen  pertsona 

Kooperatibaren  jarduera  orokorra  zuzentzeaz  eta  kudeatzeaz  arduratzen  da,  atal 

guztietan, Estatutu Sozialen eta Kontseilu Errektoreak emandako arauei jarraituz. Hain 

zuzen  ere,  Kontseilu  Errektoreak  kargu  hori  izendatu  eta  haren  harreman‐esparrua 

zehazten du,  indarrean dauden  lege‐xedapenen eta kargu horri dagozkion berariazko 

xedapenen arabera. 

Zuzendaritza Taldeko kidea da, presidentea hain zuzen, eta animatu eta orientatzen du, 

titularrak haren esku utzitako eskumenen arabera. 

 

30. Artikulua.‐  Zuzendaritza Nagusiaren betebeharrak eta erantzukizunak 

Zuzendaritza Nagusiaren  betebeharrak eta erantzukizunak hauek dira: 

a)  Oro har, kooperatibaren Estatutu Sozialen 35. artikuluan ezarritakoak. 

b)  Kontseilu  Errektorearen  arauen  berri  ematea  eta  arau  horiek  beteko  direla 

bermatzea, bai eta Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan, Curriculum Diseinuan eta 

urteko  planetan  jasoko  direla  ere,  atal  guztiak  kontuan  harturik:  irakaskuntza‐

jarduerak,  eskola‐zerbitzu  osagarriak,  eskolaz  kanpoko  jarduerak  eta  arlo 

kooperatiboa. 

c)  Ikastetxearen  Berezko  Izaeraren  berri  ematea,  haren  interpretazio  ofizialean 

laguntzea,  eta  Hezkuntza  Proiektuaren  garapenean,  eskola‐lanean  eta 

Ikastetxearen urteko planen arlo guztietan behar bezala aplikatzen dela zaintzea. 

d)  Zuzendaritza  Taldearekin  elkarlanean,  Ikastetxean  kalitatearen  kudeaketaren 

kultura sustatzea, esparru guztietan.  Ikastetxean eragina  izan dezaketen aldaketa 

guztiak aztertzea (hezkuntzakoak, soziologikoak, ekonomikoak,  legalak, etab.) eta 

erantzun‐lerroak  diseinatzea,  Kontseilu  Errektoreari  aurkezte  aldera.  Kontseilu 

Errektorearekin  elkarlanean  aritzea,  Erakundearen Misioa,  Ikuspegia  eta  Balioak 

zein plan  estrategikoak  zehazten  eta  eguneratzen. Autoebaluazioa  garatzea,  eta 
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prozesu  giltzarrien  emaitzak  eta  Ikastetxeak  sektorean  duen  posizioa  adierazle 

kuantifikagarrien  bidez  ezagutzea,  arlo  guztietan  hobekuntza‐  eta  berrikuntza‐

kudeaketari laguntzeko. 

e)  Zuzendaritza Taldearekin elkarlanean, Ikastetxearen Urteko Plana eta Aurrekontua 

egitea,  Kontseilu  Errektoreari  aurkezteko.  Planak  koordinatzea,  etapakoak, 

zerbitzu osagarrien arlokoak, eskolaz kanpoko  jardueren arlokoak, eta erakunde‐ 

eta kooperatiba‐arlokoak bat etor daitezen. Gainera, Urteko Memoria eta Urteko 

Kontuak egitea. 

f)  Zuzendaritza Taldeko kideen,  irakasleen eta  irakasleak ez diren  langileen  lanbide‐

prestakuntza  eta  ‐eguneratzea  sustatzea,  eta  horretarako  berariazko  planak 

garatzea eta ebaluatzea. 

g)  Informazioa  –  eta  Irakaskuntza  Kooperatibaren  komunikazio‐planak  –  euskarri 

dokumentalean eta digitalean antolatzea eta kudeatzea. 

h)  Langileen  ordezkariekin  eta  enpresa‐batzordearekin  beharrezkoak  diren 

harremanak  kudeatzea.  Langileen  eta  ikasleen  osasuna  zaintzeko  politika 

sustatzea, baita arriskuak prebenitzekoa ere. 

i)  Bazkide eta  ikasle berriak onartzeko eskaerak bideratzeko prozesuez arduratzea, 

Kontseilu  Errektorearen  arauei  jarraituz,  eta  Estatutu  Sozialetan  eta  indarreko 

araudian aurreikusitakoa uztartuz. 

j)  Araudi honen eta beste arau orokor batzuen interpretazioaren inguruan sortutako 

zalantzak  argitzea,  eta  hori  guztia  dagozkion  organoei  jakinaraztea,  albait 

bizkorren. Eta BA eta beste barne‐arau batzuk egiteaz, egokitzeaz edo aldatzeaz 

arduratzea,  Kontseilu  Errektoreari  aurkezte  aldera  eta,  dagokionean, 

Kooperatibaren  Batzarrak  onar  ditzan;  betiere,  Legeak  Eskola  Kontseiluari  eta 

Ikastetxeko beste organo batzuei ematen dizkien eskumenei kalterik egin gabe.  

k)  Zuzendari  Pedagogikoa  ordezkatzea,  figura  hori  existitzen  ez  bada  edo  hori 

luzaroan ez dagoenean. 

l)  Legeak betetzea eta betearaztea, bere eskumenen esparruan. 

m)  Lankidetzaren kultura sustatzea eta Ikastetxeko kide guztiak ahalik ondoen integra 

daitezen  saiatzea,  bai  elkarrekin  bai  ingurunearekin,  jarduera‐planen  bitartez. 

Hona hemen zenbait adibide: ospakizun eta urteurren adierazgarriak,  topaketak, 

elkarbanatutako proiektuak eta trukeak. 

n)  Eskola  Kontseiluari  urteko  programazioa  aurkeztea,  onar  dezan.  Zuzendaritza 

Taldeak  egin  eta  Kontseilu  Errektoreak  onetsi  du  programazio  hori.  Gainera, 

urteko  programazioaz  gain,  funts  publikoen  eta  zerbitzu  osagarriei  zein  eskolaz 

kanpoko  jarduerei  dagozkien  baimendutako  kopuruen  urteko  aurrekontuak  ere 

aurkeztu behar dizkio Eskola Kontseiluari, indarreko legeei jarraituz. 

ñ)  Eskola Kontseiluari matrikula‐prozesuaren eta haren emaitzen berri ematea. 
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o)  Eskola  Kontseilua  eratzeko  eta  aldatzeko  prozesua  sustatzea  eta  koordinatzea, 

indarreko arauei jarraituz eta Kooperatibaren ezaugarri bereziak kontuan harturik. 

p)  Eskola  Kontseiluari  aurkeztea  Kontseilu  Errektoreak  irakasleen  plaza  hutsak 

betetzeko onartutako irizpide orokorrak. 

q)  LODEren  61.  artikuluan  aurreikusitako  Adiskidetze  Batzordean  parte  hartzea, 

egokia denean. 

r)  eta Artezkaritza Kontseiluak erabakitako beste edozein. 

 

31. Artikulua.‐  Iraupena 

Kooperatibarekin  izenpetutako harreman‐esparruan erabakitako denbora  iraungo du 

Zuzendaritzaren agintaldiak. 

 

32. Artikulua.‐  Absentzia 

Zuzendaria  Orokorrak  aldi  baterako  ez  badu  bere  funtzioak  egiterik,  erakunde 

titularrak bere gain hartuko ditu haren funtzioak, Zuzendari Pedagogikoa bai zuzenean, 

bai Kooperatibako Zuzendaritza Taldeko kide baten bitartez, zuzendaria behin betiko 

itzuli arte. 

 

33. Artikulua.‐  Zuzendaritza  Teknikoaz,  Akademikoaz  eta/edo  Zuzendaritza 

Pedagogikoaz  

Zuzendaritzako, koordinazioko eta buruzagitza akademikoko lana egiten duen pertsona 

Zuzendaritza Taldeko  kidea da. Kooperatibaren Curriculum Proiektua eta eskola‐lana 

zuzentzeko  eta  koordinatzeko  ardura  du,  bai  Eskola  Kontseiluko  presidente  gisa 

eta/edo Hezkuntza Proiektuko Arduradun gisa. Hala ere, titularrak, Eskola Kontseiluak 

eta Zuzendaritza Taldeko gainerako kideek beren eskumenei eutsiko diete. 

Eskola Kontseilua eta Errektore Kontseiluaren arteko akordioz izendatzen da, titularrak 

proposatuta,  Kooperatibaren  Estatutuetan  finkaturikoaren  arabera  eta  indarreko 

legedian jasotako prozesuari jarraituz. 

Kontseilu  Errektorearen  eta  Kooperatibako  beste  gobernu‐  eta  kudeaketa‐organo 

batzuen bileretara joango da, eskatzen badiote. 

 

34. Artikulua.‐  Iraupena 

Zuzendaritza  Tekniko,  Akademiko  eta/edo  Pedagogikoaren  agintaldiak  Zuzendari 

Orokorrarekin akordaturiko iraupena izango, eta berritu egin daiteke. 
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35. Artikulua.‐  Absentzia 

Zuzendari  tekniko,  akademiko  eta  hezkuntzakoak  eta/edo  zuzendari 

pedagogikoak/Eskola  Kontseilu  presidenteak  aldi  baterako  ez  badu  bere  funtzioak 

egiterik,  Zuzendaritza  Nagusiak  eta,  dagokionean,  erakunde  titularrak  beren  gain 

hartuko  dituzte  zuzendari  tekniko  eta  akademikoaren  eta/edo  Zuzendaritza 

Pedagogikoaren  funtzioak,  bai  zuzenean,  bai  Kooperatibako  Zuzendaritza  Taldetik 

horretarako bereziki izendatutako kide baten bitartez. 

 

36. Artikulua.‐  Kargu‐uztea 

Zuzendaritza  Teknikoaz/Akademikoaz/Pedagogikoaz  arduratzen  den  pertsonaren 

kargu‐uztea  gertatzen  bada  agintaldia  amaitu  baino  lehen,  beste  pertsona  bat 

aukeratu beharko da  ardura hori behin‐behinean  izan dezan  ikasturtea  amaitu  arte, 

horretarako  ezarritako  lege‐prozedurari  jarraituz.  Hurrengo  ikasturteari  begira, 

Zuzendaritza  horretan  arituko  den  pertsona  aukeratzeko,  prozedura  orokorrari 

jarraituko zaio. 

 

37. Artikulua.‐  Zuzendari  teknikoaren,  akademikoaren  eta/edo  pedagogikoaren 

betebeharrak eta erantzukizunak 

Kooperatibaren proiektuan, honako hauek dira zuzendari teknikoaren, akademikoaren, 

hezkuntzakoaren eta/edo pedagogikoaren funtzio nagusiak: 

a)  Etapa guztietako hezkuntza‐jarduerak zuzentzea eta koordinatzea. 

b)  Zuzendari orokorrarekin batera, Hezkuntza‐alderdietan, irakasleen buru izatea.  

c)  Eskola  Kontseiluaren,  Irakasleen  Klaustroaren  eta  kide  anitzeko  organo 

pedagogikoen ekintza akademikoak eta bilerak deitzea, eta haietan buru izatea. 

d)  Ziurtagiri eta dokumentu akademikoei oniritzia ematea. 

e)  Zuzendaritza  Nagusiarekin  elkarlanean,  Urteko  Programazio  Orokorra  egitea. 

Horretarako, Zuzendaritza Taldearen erabakiak eta akordioak kontuan hartu, eta 

kudeaketa‐taldeen, Klaustroaren, Eskola Kontseiluaren eta abarren proposamenak 

entzungo ditu.  

f)  Kide anitzeko organoen akordioak gauzatzea, bere ahalmenen esparruan. 

g)  Zuzendaritza  Nagusiarekin  lan  egitea,  besteak  beste  irakasleen  eta  pertsona 

bakarreko  gobernu‐organoen  (zuzendariak,  zuzendariordeak,  etapako  buruak…) 

izendapen‐proposamenak  egiteko.  Proposamen  horiek  Kontseilu  Errektoreari 

aurkeztea.  Eta,  orobat,  zikloko  koordinatzaileen  eta  irakaskuntza‐zerbitzuetako 

gainerako arduradunen izendapena proposatzea.  
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h)  Kooperatibaren  berrikuntza  pedagogikoa  eta  didaktikoa  sustatzea  eta 

koordinatzea,  eta  zuzendari,  zuzendariorde  edo  etapako  buruekin  batera,  lan‐

taldeen  funtzionamendua  eta  irakasleen  arteko  koordinazioa  sustatzea  eta 

kontrolatzea.  

i)  Eskola‐egutegia,  eskola‐ordutegia,  ordena  eta  bizikidetza‐arauak  betetzen  direla 

zaintzea, Zuzendaritza Taldearen laguntzarekin. 

j)  Tutoretza‐jarduera  sustatzea,  bai  eta  ikasleen  gaitasun,  interes  eta  erritmoen 

aniztasunaren  trataera  ere.  Errekuperazio‐prozesuak  koordinatzea  eta 

kontrolatzea. 

k)  Ebaluazio‐bilerak deitzea eta haiek egiteko arauak ezartzea.  

l)  Zuzendaritza  Taldearekin  eta  dagozkion  arduradunekin  elkarlanean, 

Kooperatibaren eta Hezkuntza Proiektuan zehaztutako edukien hezkuntza‐ekintza 

Kooperatiban egiten diren eskola‐jarduera eta eskolaz kanpoko jarduera guztietara 

zabaltzen  dela  bermatzea.  Prozesu  hori  ebaluatzea  eta  hura  hobetzeko  planak 

diseinatzea. 

ll)  Etapa‐kudeaketako taldeen bileretara joatea eta haietan parte hartzea (behintzat, 

orientazio  pedagogikoko,  programazioko  eta  ebaluazioko  bilerak).  Gainera, 

Zuzendari Nagusiarekin  batera,  eskolaz  kanpoko  jardueren  eta  zerbitzu  osagarri 

nagusien kudeaketa‐taldeen bileretara joatea.  

m)  Bizikidetza  ona  izaten  laguntzea  eta  Kooperatiban  ikasleen  diziplinaren  arloan 

sortzen  diren  gai  larriak  ebaztea,  indarreko  legediaren  arabera  (Ikus  lege‐

erreferentziak: 201/2008 Dekretua, Ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzkoa, 

50. artikuluko 3. eta 4. paragrafoak, 63. artikuluko 3. idatz zatia). 

n)  Zuzendaritza  Taldeari  Kooperatiban  zer  testuliburu  erabili  proposatzea. 

Testuliburu horiek aukeratzerakoan, Kooperatibaren Berezko Izaera eta Hezkuntza 

Proiektua kontuan hartu, irizpide objektibo eta egiaztagarrietan oinarritu, eta ziklo 

edo sail didaktikoetako irakasle‐taldeei kontsultatuko die. 

ñ)  Ikasleen  ikasketa aktiboa garatzeko behar diren curriculum‐material eta baliabide 

didaktiko  eguneratuak  lortzen  laguntzea.  Sailetako  zuzendarien  laguntzarekin, 

irakasleei  material  eta  baliabide  horiek  ahalik  hobekien  erabiltzen  eta 

aprobetxatzen laguntzea, eta ebaluazioa egitea. 

o)  Erakunde  titularrak  zuzendari  nagusiaren/zuzendari  kudeatzailearen  bitartez 

emandako gainerako funtzioak bere gain hartzea. 

Funtzio  horietako  batzuk  beste  kudeaketa‐organo  batzuen  esku  utz  ditzake,  egokia 

bada eta zuzendari nagusia/zuzendari kudeatzailea ados badago.  

 

38. Artikulua.‐  ikasketa burua. 
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1.‐  Ikasketa buruak arduratu behar da ezarritako gobernu‐unitate bakoitzaren  (haur 

hezkuntza,  lehen  hezkuntza  eta  bigarren  hezkuntza)  zerbitzu  integralak  egunero 

garatzeaz,  Zuzendaritzak  eta  Zuzendaritza  Taldeak  ezarritako  esparruan  eta 

emandako  arauei  jarraituz.  Gainera,  dagokien  idazkaritza‐arloaren,  dauden 

higiezinen eta eskainitako zerbitzu komunen ardura dute. 

Etorkizunari  begira,  Kontseilu  Errektoreak  arlo  horiek  berriro  zehaztu  edo  beste 

batzuk sor ditzake, xede soziala hobeto lortze aldera, Ikastetxeak izaera dinamikoa 

eta etengabeko erronkak dituela kontuan izanik. 

2.‐ ikasketa buruan diharduen pertsona zuzendaritza pedagogikoaz arduratu behar du, 

bai  eta  ikasleei  haren  bidez  eskaintzen  zaizkien  zerbitzu  integratuen  egunero 

garatzeaz ere. Zuzendaritzaren eta/edo Zuzendaritza Tekniko, Akademiko eta/edo 

Pedagogikoaren aurrean du ardura hori. Erakunde  titularraren  izenean egiten du 

bere zeregin profesionala edo jarduera espezifikoa, eta Erakundearen Politikarekin 

eta Estrategiarekin bat etorriz. 

3.‐  ikasketa  buruak  zuzendari  tekniko/akademikoaren  funtzioak  eta  erantzukizunak 

bere  gain  hartu  ditzake.  Kasu  horretan  bere  funtzioak  eta  erantzukizunak  Barne 

Araudi honen 33, 34, 35, 36 eta 37. Artikuluen araberakoak izango dira. 

 

Iraupena 

Ikasketa Buruaren agintaldia, Zuzendaritza Tekniko, Akademiko eta/edo Zuzendaritza 

Orokorrarekin akordaturiko iraupena izango, eta berritu egin daiteke. 

 

Absentzia 

Ikasketa Buruak aldi baterako ez badu bere  funtzioak egiterik, Zuzendaritza Nagusiak 

eta,  dagokionean,  erakunde  titularrak  beren  gain  hartuko  dituzte  ikasketa  buruaren 

funtzioak, bai zuzenean, bai Kooperatibako Zuzendaritza Taldetik horretarako bereziki 

izendatutako kide baten bitartez. 

 

Kargu‐uztea 

Ikasketa  Buruaz  arduratzen  den  pertsonaren  kargu‐uztea  gertatzen  bada  agintaldia 

amaitu  baino  lehen,  beste  pertsona  bat  aukeratu  beharko  da  ardura  hori  behin‐

behinean  izan dezan  ikasturtea  amaitu  arte, horretarako ezarritako  lege‐prozedurari 

jarraituz.  Hurrengo  ikasturteari  begira,  Zuzendaritza  horretan  arituko  den  pertsona 

aukeratzeko, prozedura orokorrari jarraituko zaio. 

 

39. Artikulua.‐  Izendapena eta jarduera‐esparrua. 
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Ikasketa  Buruan  diharduen  pertsona  Etapetako  Kudeaketa  Taldeko  –Har,  Lehen  eta 

Bigarren Hezkuntza‐  (ikus Gida  honen  64.  artikulua)  edo  haren  ardurapena  utzitako 

taldeko  burua  da.  Kontseilu  Errektoreak  izendatzen  du,  Zuzendaritzak  proposatuta, 

Zuzendaritza  Taldearekin  eztabaidatu  ondoren  eta  Kontseilu  Errektorearekin 

adostutako  prozedurari  jarraituz,  kasuan‐kasuan.  Haren  lanak  jarduera  eta  onespen 

espezifikoaren esparrua izango du, Kontseilu Errektoreak adostuta. 

 

40. Artikulua.‐  Etapako Koordinatzailea 

Zubi  Zaharra  Irakaskuntza  Kooperatiban,  etapako  zuzendariek  edo  etapako 

koordinatzaileek  arduratu  behar  dute  ezarritako  gobernu‐unitate  bakoitzaren 

(hezkuntza‐etapa batekin edo gehiagorekin bat datorrena) zerbitzu integralak egunero 

garatzeaz, Zuzendaritzak eta Zuzendaritza Taldeak ezarritako esparruan eta emandako 

arauei  jarraituz.  Gainera,  dagokien  idazkaritza‐arloaren,  dauden  higiezinen  eta 

eskainitako zerbitzu komunen ardura dute. 

Etorkizunari begira, Kontseilu Errektoreak arlo horiek berriro zehaztu edo beste batzuk 

sor  ditzake,  xede  soziala  hobeto  lortze  aldera,  Ikastetxeak  izaera  dinamikoa  eta 

etengabeko erronkak dituela kontuan izanik. 

Etapako  Zuzendaritzak/Koordinazioak  pertsona  bakarreko  gobernu‐organoak  dira. 

Pertsona horiek Zuzendaritza Taldean daude, beren eskumena dela eta. 

Gobernu‐unitate  bakoitzak  funtzionamendu  autonomoa  du,  betiere,  Zuzendaritza 

Nagusiaren arauei eta Zuzendaritza Taldeak adostutako orientazioak jarraituz. 

Zuzendaritza  bakoitzean  diharduen  pertsonak  hartaz  arduratu  behar  du,  bai  eta 

ikasleei  haren  bidez  eskaintzen  zaizkien  zerbitzu  integratuen  egunero  garatzeaz  ere. 

Zuzendaritzaren  eta/edo  Zuzendaritza  Tekniko,  Akademiko  eta/edo  Pedagogikoaren 

aurrean du ardura hori. 

Erakunde  titularraren  izenean  egiten  du  bere  zeregin  profesionala  edo  jarduera 

espezifikoa, eta Erakundearen Politikarekin eta Estrategiarekin bat etorriz. 

 

Izendapena eta jarduera‐esparrua. 

Etapako  Zuzendaritzan  edo  Koordinazioan  diharduen  pertsona  Etapako  Kudeaketa 

Taldeko (ikus Gida honen 64. artikulua) edo haren ardurapena utzitako taldeko burua 

da.  Kontseilu  Errektoreak  izendatzen  du,  Zuzendaritzak  proposatuta,  Zuzendaritza 

Taldearekin eztabaidatu ondoren eta Kontseilu Errektorearekin adostutako prozedurari 

jarraituz,  kasuan‐kasuan. Haren  lanak  jarduera  eta  onespen  espezifikoaren  esparrua 

izango du, Kontseilu Errektoreak adostuta. 

 

41. Artikulua.‐  Funtsezko arloko arduraduna 
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Funtsezko  arlo  bateko  arduraduna  eta  zuzendaria  da.  Kooperatibaren  xede  soziala 

eta/edo beren‐beregi zehaztutako proiektu bat lortzeko arlo estrategikoa da funtsezko 

arlo bat.  

Kontseilu Errektoreak eta Zuzendaritzak  funtsezkotzat edo erabakigarritzat hartutako 

arlo  jakin bat  kudeatu,  koordinatu  eta hobetu behar du;  alde batetik,  Ikastetxearen 

erronka  estrategikoei  erantzuteko,  eta  beste  batetik,  Kooperatibaren  Hezkuntza 

Proiektuaren eta  zerbitzuen kalitatearen bereizgarria bermatzeko. Esaterako, honako 

hauei dagokienez: eskolaz kanpoko  jarduerei; berrikuntzari;  irismen handiko  zerbitzu 

eta  arloak  berriro  diseinatzeari,  edo  zerbitzu  eta  arlo  berriak  diseinatzeari;  eta 

Irakaskuntza Kooperatibaren Misioaren, Ikuspegiaren eta Balioen edukiari 

 

42. Artikulua.‐  Izendapena eta kargu‐uztea 

Arloko edo proiektuko arduraduna Kontseilu Errektoreak izendatzen du, Zuzendaritzak 

Zuzendaritza  Taldeari  entzun  ondoren  proposatuta.  Kargua  utziko  du,  plan  edo 

proiektu espezifikoa egiteko adostutako epea amaitutakoan. 

Zuzendari  nagusiaren  aurrean  izango  da  bere  erantzukizunaren  garapenaren 

erantzulea. Zuzendari nagusiak kargu‐uztea zein luzapena proposa diezaioke Kontseilu 

Errektoreari. 

Haren  lanak  jarduera  eta  onespen  espezifikoaren  esparrua  izango  du,  Kontseilu 

Errektoreak adostuta. 

 

- 3. Kapitulua.‐  IRAKASKUNTZA  KOOPERATIBAKO  KIDE  ANITZEKO 

GOBERNU ORGANOAK 

 

43. Artikulua.‐  Kide anitzeko organoak 

Zubi Zaharra Irakaskuntza Kooperatibako kide anitzeko organoak hauek dira: 

- Zuzendaritza Taldea. 

- Eskola Kontseilua. 

- Irakasleen Klaustroa. 

 

44. Artikulua.‐  Irakaskuntza Kooperatibako Zuzendaritza Taldea 

Zuzendaritza Taldea beharrezko gobernu‐organoa da, honako hauek kontuan hartuta: 

Zubi Zaharra  Irakaskuntza Kooperatibaren ezaugarriak, haren Hezkuntza Proiektuaren 

edukia,  haren  garrantzia  eta  eskainitako  hezkuntza  integraleko  zerbitzuen 
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konplexutasuna.  Horren  guztiaren  ondorioz,  behar‐beharrezkoa  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. 

Zuzendaritza Nagusia da Zuzendaritza Taldearen eraketaren eta  funtzionamenduaren 

arduraduna, erakunde titularraren izenean. 

 

45. Artikulua.‐  Irakaskuntza Kooperatibaren osaera 

Zubi  Zaharra  Kooperatibako  Zuzendaritza  Taldeko  kideak  hauek  izan  daitezke, 

kooperatiba  bakoitzaren  ezaugarrien  eta  konfigurazioaren  arabera:  zuzendaria, 

Hezkuntza  eta/edo  Pedagogia  Zuzendaritza  Teknikoa,  Etapako  edo  zehaztutako 

arloetako Zuzendaritzak/buruak.  

 

46. Artikulua.‐  Funtzionamendua 

Zuzendaritza  Taldearen  bileretan  honako  hauek  izango  dira  buru:  ikastetxeko 

zuzendari  nagusia  edo  administratzaile  nagusia  eta  zuzendari  pedagogikoa,  horren 

eskumenen arabera. Haiek arduratu beharko dute gai‐zerrenda egiteaz, edukiak zuzen 

dokumentatzeaz eta ondorioak idatziz jasota geratzeaz. 

Zuzendari  nagusiak  edo  Zuzendari  Pedagogikoak  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. 

 

47. Artikulua.‐  Zuzendaritza Taldearen funtzioak 

Honako hauek izan daitezke, baina ez dira derrigorrez hartzekoak: 
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a) Kide bakoitzaren erantzukizun‐esparrutik, urteko planak eta memoriak egitea eta 

koordinatzea, bai eta haien hiruhilekoko jarraipenak ere, eta Kontseilu Errektoreari 

aurkeztu beharreko beste edozein gai. 

b) Urteko  programazio  akademikoa  prestatzea,  bai  eta  Kontseilu  Errektoreari 

aurkeztu  beharreko  gai  guztiak  ere,  onar  ditzan,  Eskola  Kontseiluari  dagozkion 

ataletan. 

c) Irakaskuntza Kooperatiban eta haren kideengan eragina  izan dezaketen  ingurune‐

aldaketak aztertzea. Eta Kooperatibaren  Izaera eta  Ibilbidea kontuan harturik, eta 

erakunde  titularrarekin  eta  Kontseilu  Errektorearekin  bat  etorriz,  egokitzapenak 

edo erantzunak diseinatzea, Kontseilu Errektoreak edo erakunde titularrak aztertu 

eta onar ditzan.  

d) Hezkuntza Proiektuaren eguneratzea aztertzea, eta Kontseilu Errektorearen arauei 
jarraituz,  Curriculum  Proiektua  eguneratzea  eta  urteko  plan  zein  programetan 

gauzatzea,  ziklo  eta  arlo  guztietan.  Curriculum  Proiektuarekin  batera,  eskolaz 

kanpoko  jarduerak,  administrazio‐zerbitzuak  eta  zerbitzu  osagarriak  ere  gauza 

behar ditu plan eta programa horietan.. 

e) Zubi  Zaharra  kooperatibako  informazio‐planak  koordinatzea,  eta  kooperatibako 

sektore guztien arteko komunikazioa eta integrazioa sustatzea. 

f) Kooperatibako  urteko  planen  eta  plan  estrategikoen  emaitza  orokorrak 

sistematikoki  aztertzea,  eta  haien  hiruhilekoko  jarraipena  egitea.  Ingurunea  eta 

sektorea kontuan  izanda kooperatiba zein egoeratan dagoen  jakitea, eta, barruko 

zein  inguruko  jardunbide  onak  kontuan  harturik,  hobekuntza‐lerroak  martxan 

jartzea. 

g) Kooperatibako  esparru  guztietako  arduradunekin  batera,  kalitatearen 

kudeaketaren kultura hedatzen  laguntzea. Erakundearen autoebaluazioa garatzea 

eta  etapa  edo  sail  bakoitzeko  prozesu  giltzarriak  zein  diren  jakitea,  adierazle 

kuantifikagarrien  eta  erreferentzia  objektiboen  bidez.  Kanpo‐ebaluazioak  eta 

irakasle  zein  gainerako  langileenak  ere  hartuko  dira  kontuan.  Horren  guztiaren 

helburua  da  ahalik  ondoen  kudeatzea,  kooperatibaren  politika  estrategikoarekin 

bat. 

h) Ekintza‐planak eta ‐lerroak sustatzea, bultzatzea eta koordinatzea, kooperatibaren 
hezkuntza‐jarduera, metodologia didaktikoa eta kudeaketa eguneratze aldera. 

i) Jarduera osagarri eta eskolaz kanpoko  jardueren planak  sustatzea, bultzatzea eta 

koordinatzea, kooperatibaren izaerarekin eta Hezkuntza Proiektuarekin bat etorriz. 

j) Ikastetxean  bizikidetza  sustatzea,  gatazkak  konpontzeko  bitartekotza  bermatzea, 

eta  Zuzendaritza  Pedagogikoarekin  elkarlanean  aritzea,  ikasleei  dagozkien 

diziplinazko neurriak ezartzeko, indarrean dagoen araudia betez.  

k) Familia,  erakunde  eta  organismoekiko  elkarlana  bultzatzea,  ikastetxearen  eta 

ingurunearen arteko harremana ahalik onena izan dadin. Ikasketa errazteko eskola‐
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giroa  sustatzea.  Heziketa  integrala,  ikasketa  aktiboa  eta  ikasleen  sozializazioa 

ahalbidetuko  dituzten  testuinguruak  eta  egoerak  garatzea,  Kooperatibaren 

Hezkuntza Proiektuari jarraituz. 

l) Zuzendari  nagusiari  eta  zuzendari  tekniko,  akademiko  edo  pedagogikoari  aholku 

ematea,  zikloko  koordinatzaileak, mintegiko  buruak  eta  beste  arduradun  batzuk 

izendatu  behar  direnean.  Eta  haiek  beren  zereginean  indartzeko  eta  haiei 

laguntzeko ekimenak zehaztea eta koordinatzea.  

m) Besteak  beste,  tutoretzak  zein  irakasleak  esleitzeko  eta  ikasle‐taldeak  banatzeko 
zuzendariek,  zuzendariordeek  edo  koordinatzaileek  jarraitu  beharreko  irizpideak 

zehaztea eta koordinatzea.  

n) Testuliburuak  eta  ikasgeletarako  beste  baliabide  pedagogiko  batzuk  aukeratzeko 
irizpideak  zehaztea.  Sailen  edo  etapa‐taldeen  proposamenak  aztertzea  eta, 

dagokionean, onestea.  

o) Zuzendari nagusiari aholku ematea eta hari laguntzea lan‐harremanen esparruan: 

- Langileen ordezkariekin negoziatzeko. 

- Arriskuak Prebenitzeko Planak egiteko.  

- Metodologiak eguneratzeko, langileei prestakuntza emateko, eta igotzeko edo 

onespena emateko planak egiteko. 

- Langileak kontratatzeko eta kargutik kentzeko. 

p) Zubi  Zaharra  Kooperatibaren  eta  haren  aktiboen  funtzionamendu  integrala 

orekatua  eta  eraginkorra  dela  ikuskatzea  eta  koordinatzea,  oro  har  eta  esparru 

guztietan.  Eta,  dagokionean,  hura  hobetzeko  neurriak  proposatzea  Zuzendaritza 

Nagusiari eta Kontseilu Errektoreari. 

q) Ikastetxeko gai larriak lehen auzialdian ebaztea. 

 

48. Artikulua.‐  Eskola Kontseilua 

Hezkuntza‐komunitateko  kideek  parte  hartzeko  organoa  da  Eskola  Kontseilua.  Hari 

esker,  Ikastetxearen  kudeaketan  har  dezakete  parte,  bai  eta  Administrazioak 

emandako funtsen eta indarreko legediak baimendutako diru‐kopuruen 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. 
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49. Artikulua.‐  Eraketa, Funtzioak. 

1.  Indarrean  dagoen  legedian  (ikus  LOEren  56.  eta  57.  artikuluak)  ezarritakoaren 

arabera eratuko da. Hain zuzen ere, hau da indarrean dagoena: 

- Zuzendaria (zuzendari tekniko, akademiko eta/edo pedagogikoa).  

- Ikastetxearen  titularraren  hiru  ordezkari  (Kontseilu  Errektoreak 

izendatuak).  

- Ikastetxea  kokatuta  dagoen  udalerriko  Udaleko  zinegotzi  edo  ordezkari 

bat, gonbidatu izaerarekin (boto eskubide gabe). 

- Irakasleen lau ordezkari (irakasle titularrek aukeratuak, ez ordezkoek). 

- Ikasleen  gurasoen  edo  tutoreen  lau  ordezkari,  eurek  euren  artean 

aukeratuak.  

- Ikasleen  bi  ordezkari,  eurek  euren  artean  aukeratuak,  derrigorrezko 

bigarren hezkuntzaren lehen mailatik aurrera.  

- Administrazioko eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat. 

Ikastetxeko  Eskola  Kontseilua  eratu  ondoren,  gizonen  eta  emakumeen  arteko 

berdintasun  erreala  eta  eraginkorra  sustatuko  duten  hezkuntza‐neurriak 

bultzatzeko pertsona bat izendatuko du. 

2.  Eskola Kontseiluak indarreko legediak jasotzen diren funtzioak izango ditu. Hain 

zuzen ere, honako hauek izango dira maila enuntziatibo batean: 

a. Ikastetxeko  zuzendari  pedagogikoa  izendatzen  eta  kargutik  kentzen  parte 

hartzea, LOEren 59. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

b. Ikastetxeko  irakasleak  aukeratzen  eta  iraizten  parte  hartzea,  LOEren  60. 

artikuluaren arabera. 

c. Ikasleak  onartzeko  prozesuan  parte  hartzea  eta  prozesu  hori  hari  buruzko 

arauekin bat datorrela bermatzea. 

d. Diziplina‐gatazken  ebazpenaren  berri  izatea  eta  gatazka  horiek  indarrean 

dagoen  araudiaren  barruan  bideratzeaz  arduratzea.  Zuzendariak  hartutako 

diziplina‐neurriek  ikastetxeko  elkarbizitza  larriki  kaltetzen  duten  ikasleen 

jarrerekin  zerikusia  badute,  Eskola  Kontseiluak,  gurasoek  edo  tutoreek 

eskatuta,  hartutako  erabakia  berrikusi  eta,  hala  badagokio,  bidezkoak  diren 

neurriak proposatu ahal izango ditu.  

e. Titularrak hala proposatuta, Ikastetxeko aurrekontua onestea, Administraziotik 

etorritako  funtsei  nahiz  baimendutako  kopuruei  dagokienez,  bai  eta  urteko 

kontu‐ematea onestea ere. 

f. Zuzendaritza  Taldeak  urtero  egingo  duen  programazio  orokorra  onartzea  eta 

ebaluatzea. 
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g. Administrazioari  ikasleen  gurasoei  eskola‐jarduera  osagarriak  egiteagatik 

kobratzeko baimena eman dezan proposatzea. 

h. Ikastetxeko  lerro  pedagogikoaren  aplikazioan  parte  hartzea,  eta  eskola‐

jarduera  osagarriak,  eskolaz  kanpoko  jarduerak  eta  eskola‐zerbitzuak 

programatzeko  eta  garatzeko  arauak  egitea.  Eskola‐zerbitzuei  dagokienez, 

Hezkuntza Administrazioak ezarritakoari jarraitzea. 

i. Dagokionean,  titularrak hala proposatuta,  ikasleen  gurasoek  eskolaz  kanpoko 

jarduerengatik  eta  eskola‐zerbitzuengatik  egin  beharreko  ekarpenak  onestea, 

baldin eta Hezkuntza Administrazioak baimena eman badu. 

j. Ikastetxeak  kultura‐,  kirol‐  eta  olgeta‐jardueretan  zein  ikastetxeak  lagun 

ditzakeen asistentziazko ekintzetan parte hartzeko irizpideak ezartzea. 

k. Beste  ikastetxe  batzuekin  lankidetza‐harremanak  ezartzea,  kultura‐  eta 

hezkuntza‐xedeekin. 

l. Titularrak hala proposatuta, ikastetxeko barne‐araudia onestea. 

m. Administrazio‐  eta  irakaskuntza‐alderdiei  dagokienez,  ikastetxearen  martxa 

orokorra ikuskatzea. 

n. Ikastetxeko  elkarbizitza,  gizonen  eta  emakumeen  arteko  berdintasuna  eta 

gatazken  konponbide  baketsua  –bizitza  pertsonalaren,  familiakoaren  eta 

sozialaren eremu guztietan– bultzatzeko neurriak eta ekimenak proposatzea. 

 

50. Artikulua.‐  Kideak aukeratzea 

Eskola  Kontseiluko  kideen  (irakasle,  guraso  eta  ikasleak)  hautapena  dagokion 

administrazio‐prozeduraren  bidez  hasi  eta  jakinaraziko  da.  Prozedura  horretan, 

hauteskunde‐prozesuaren  publizitatea  eta  objektibotasuna  bermatu  beharko  da,  bai 

eta  hezkuntza‐komunitateko  kideen  botoa  pertsonala,  zuzena,  berdina  eta  sekretua 

dela ere. 

 

51. 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. 
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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) Eskola  Kontseiluko  Presidentzia  betetzen  duen  Zuzendariaren  botoak,  bozketan 

egon daitezkeen berdinketak erabakitzen du. 

g) Bileraren  akta  hurrengo  bileran  onetsiko  da,  eta  Idazkariak  sinatuko  du, 

presidentearen oniritziarekin. 

h) Presidentea  ahaleginduko  da  hezkuntza‐komunitateko  estamentu  guztiek  jaso 

dezaten Eskola Kontseiluan tratatutako gaiei buruzko informazioa. 

i) Bertaratutako guztiek zuhurtziaz eta  isiltasunez  jokatuko dute, Eskola Kontseiluak 

hartutako erabakiei dagokienez. 

j) Eskola  Kontseiluko  idazkariak  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. 

 

52. Artikulua.‐  Bilerak 

Eskola  Kontseiluak  hiru  hilean  behin  egingo  du  ohiko  bilera,  ikasturtean  zehar. 

Presidenteak egokitzat  joz gero, Eskola Kontseiluak ezohiko bilera egingo du, bai eta 

erakunde titularrak edo Eskola Kontseiluko kideen bi herenek eskatuta ere. 

 

53. 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. 

 

54. Artikulua.‐  Irakasleen Klaustro Orokorra 
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Ikastetxeko  irakasleek parte hartzeko organoa da  Irakasleen Klaustroa. Zuzendaritza, 

Etapako  Saileko  Zuzendaritza  edo  eskuordetutako  pertsona  izango  da  burua. 

Ikastetxean eskola ematen duten irakasle titular guztiak dira kideak. 

Ikastetxearen  tamaina  eta  funtzionamendu‐dinamika  kontuan  harturik,  Etapako 

Klaustroak  egin  ahal  izango  dira,  presidenteak  hala  erabakita.  Etapako  Klaustroak 

Klaustro  Orokorrarenen  antzeko  funtzioak  izango  ditu,  ikasgaien  premien  arabera 

beharrezkoa bada. 

 

55. Artikulua.‐  Funtzionamendua 

Irakasleen  Klaustro  Orokorraren  bilerek  funtzionamendu‐arau  hauek  izango  dituzte 

oinarri. 

a) Zuzendaritza  pedagogikoak  bilerak  deitzen  ditu  eta  haien  buru  da.  Deialdia 

astebeteko behar besteko aurrerapenez egingo da, eta gai‐zerrenda erantsiko zaio. 

b) Bilerara kideen erdia gehi bat bertaratzen badira, behar bezala eratuta egongo da 
Eskola Kontseilua 

c) Pedagogia  Zuzendaritzak hezkuntza‐gaietako  adituak edo  Zuzendaritza  gonbidatu 

ahal izango ditu bileretan parte hartzera, aholkulari gisa. 

d) Hezkuntza  eta/edo  Pedagogia  Zuzendaritza  Teknikoak  izendatutako 

zuzendariak/etapa‐koordinatzaileak  aukeratuko  du  bilerako  Idazkaria.  Idazkariak 

egindako bileraren akta hurrengo bileran onartu eta Zuzendaritza Pedagogikoaren 

ontzat emana jaso beharko du. 

e) Ahal  izanez  gero,  erabakiak  bertaratutakoen  gehiengo  sinpleaz  eta  bozketak 
isilpekoak  izango  dira.  Berdinketa  gertatuz  gero,  Zuzendaritzaren  botoa  ebazlea 

izango da. 

f) Bilerek  gai‐zerrendari  jarraituko  diote,  eta  irakasleren  batek  Klaustroaren 

eskumeneko  beste  gai  batzuk  ukitzea  proposatzen  badu,  beharrezkoa  izango  da 

bertaratutako guztiak ados egotea. 

g) Klaustroko Idazkariak bileraren akta egingo du, eta, hurrengo bileran, ontzat eman 

beharko dute kideek. Zuzendaritza Pedagogikoaren oniritzia behar du aktak. 

 

56. Artikulua.‐  Klaustroaren funtzioak 

Irakasleen Klaustroak honako  eskumen hauek  izango ditu  honako hauek  izango dira 

maila enuntziatibo batean:  

a) Zuzendaritza Taldeari eta Eskola Kontseiluari  ikastetxearen proiektuak eta urteko 

programazio orokorra lantzeko proposamenak egitea.  
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b) Curriculumean  Hezkuntza  Proiektuaren  eduki  orokorren  etapak  eta  zikloak 

zehazteko  modua  onartzea,  Zuzendaritza  Taldearen  arauei  jarraituz,  eta  haiek 

ebaluatzea, bai eta urteko programazio orokorraren hezkuntza‐alderdi guztiak zein 

eskolaz kanpoko jardueren eta zerbitzu osagarrien atalak ere.  

c) Zuzendaritza  Taldearen  arauak  betez,  ikasleen  orientabideari,  tutoretzari, 

ebaluazioari eta errekuperazioari buruzko irizpideak finkatzea.  

d) Esperimentazioaren  eta  ikerketa  pedagogikoaren  eremuan  eta  ikastetxeko 

irakasleen prestakuntzan ekimenak sustatzea, diseinatzea, garatzea eta ebaluatzea, 

kooperatibaren  planen  arabera,  eta  Zuzendaritza  Taldearen,  Hezkuntza  eta/edo 

Pedagogia  Zuzendaritza Teknikoaren edo dagokion etapako  zuzendariaren  arauei 

jarraituz, kasuan kasu. 

e) Ikastetxeak Eskola Kontseiluan izango dituen ordezkariak aukeratzea, eta zuzendari 
pedagogikoaren  hautaketan  parte  hartzea,  indarrek  araudian  ezarritako 

baldintzetan.  

f) Zuzendaritzarako  kandidaturak  eta  hautagaiek  aurkeztutako  zuzendaritza‐

proiektuak ezagutzea.  

g) Ikastetxearen  funtzionamendu  orokorra,  eskola‐errendimenduaren  bilakaera  eta 

ikastetxearen  parte‐hartzea  duten  barneko  eta  kanpoko  ebaluazioen  emaitzak 

aztertzea eta balioestea, hobekuntza‐ekimenak martxan jartzeko. 

h) Ikastetxearen  antolamenduari  eta  funtzionamenduari  buruzko  arauen  berri 

ematea.  

i) Diziplina‐gatazken ebazpenaren eta jarritako zigorren berri  izatea, eta zigor horiek 

–bai eta datu pertsonalen babesari dagozkionak ere– indarrean dagoen araudiaren 

barruan bideratzeaz arduratzea.  

j) Ikastetxeko elkarbizitza hobetuko duten neurriak eta ekimenak proposatzea.  

k) Hezkuntza  Administrazioak  edo  antolamenduari  eta  funtzionamenduari  buruzko 

arauek esleitutako guztiak. 

 

57. Artikulua.‐  Bilerak 

Irakasleen Klaustroa urtean hiru  aldiz bilduko da  gutxienez  ere,  eta haren  kideen bi 

herenek Zuzendaritzari eskatzen dioten bakoitzean. 

 

58. Artikulua.‐  Etapako Klaustroaren funtzioak eta eskumenak 

Zubi  Zaharra  Irakaskuntza  kooperatibaren  tamaina  dela  eta,  ez  dago  etapako 

klaustroaren beharrik. Dena den, egotekotan modu honen bidez arautuko zen: 

Etapako  Klaustroaren  funtzioak  eta  eskumenak  honako  hauek  dira  honako  hauek 

izango dira maila enuntziatibo batean: 
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a) Etapako ziklo eta sailen  irakaskuntza‐ekintzari buruzko  informazio  interesgarri eta 

garrantzitsua  jasotzea,  ikasleen  ikasketari  diziplina  arteko  koherentzia  emateko, 

Ikastetxeko  Zuzendaritzaren  eta  Hezkuntza  eta  Curriculum  Proiektuaren  arauak 

betez. 

b) Urteko  planen  lerroei,  etapako  zehaztapenei,  memoriari  eta  emaitza  orokorrei 

buruzko informazioa jasotzea, hobekuntza‐lerroak ahalik ondoen bideratze aldera. 

c) Etapako  esperimentazio  pedagogikoaren  arloko  ekimenak  proposatzea 

Zuzendaritza Taldeari. 

d) Etapako  antolamenduaren  arloko  zein  zerbitzuen  eta  baliabide  didaktikoen 

optimizazioaren arloko ekimenak proposatzea Zuzendaritza Talde Orokorrari. 

e) Etapako  Klaustroko  kideen  prestakuntza  eta  eguneratze  pedagogiko  eta 

didaktikorako edukiak aztertzea eta proposatzea. 

 

 

 

 

59. Artikulua.‐  Kudeaketa Pedagogikoko Organoak 

Zubi  Zaharra  Irakaskuntza  Kooperatibaren  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. 

Arduradun horiek aipatzeak ez du esan nahi eratu behar direnik. Kontseilu Errektoreak 

erabaki  beharko  du  Zuzendaritza  Nagusiak  edo  administratzaile  nagusiak  hala 

proposatuta. Orobat, Kontseilu Errektoreak erabaki beharko du arduradun horiei beste 

zeregin batzuk esleitzea eta haien  funtzioak beste organo bati ematea, Zubi Zaharra 

Irakaskuntza Kooperatibaren dinamikaren eta estrategiaren arabera.  

Ikastetxeko  kudeaketa  pedagogikoko  pertsona  bakarreko  organoak  honako  hauek 

dira: 

 Zikloko koordinatzaileak. 

 Mintegiko burua. 

 Zehaztutako arlo espezifikoetako arduradunak. 

Honako hauek dira Ikastetxeko kide anitzeko kudeaketa‐organoak: 

4. Kapitulua.‐  KUDEAKETA  PEDAGOGIKOKO  PERTSONA  BAKARREKO  eta  KIDE 

ANITZEKO ORGANOAK 
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 Etapako Kudeaketa Taldeak. 

 

60. Artikulua.‐  Zikloko koordinatzailea 

Zubi  Zaharra  Irakaskuntza  kooperatibaren  tamaina  dela  eta,  ez  dago  zikloko 

koordinatzailearen beharrik. Dena den, egotekotan modu honen bidez arautuko zen: 

Zikloko  koordinatzailea  eskola‐bizitza  jarduera‐esparru  jakin  batean  sustatu, 

koordinatu eta  ikuskatzen duen pertsona da. Erakunde  titularraren  izenean  jarduten 

du,  Zuzendaritza  Taldearen  arauei  jarraituz  eta  zuzendariarekin/etapako 

koordinatzailearekin/zehaztutako  kudeaketa‐unitate  nagusiarekin  elkarlanean;  hain 

zuzen ere, haren aurrean da erantzulea. 

Zikloko bileren buru da, eta zikloko mailetako  irakasleen  lan‐ eta koordinazio‐taldeen 

bilerak  gainbegiratzen  ditu,  beste  arduradun  batzuen,  mintegiko  buruen  edo 

zehaztutako etapetako buruen kargu utzitakoak salbu. 

Beste zikloetako koordinatzaileekin eta zuzendariarekin/zuzendariordearekin/etapako 

buruarekin batera, bere hezkuntza‐etapako kudeaketa‐taldean hartzen du parte. 

Koordinatzailea  ez  dagoenean,  Saileko  edo  Etapako  Zuzendaritzak  edo  hark 

izendatutako pertsonak hartuko ditu bere gain Araudi honetan jasotzen diren funtzioak. 

 

61. Artikulua.‐  Izendapena 

Zuzendari  kudeatzaileak  edo  administratzaile  nagusiak  izendatzen  du,  Etapako 

Zuzendaritza  Taldearekin  eztabaidatu  ondoren,  zikloko  irakasle  guztiei  entzun  eta 

jakinarazi ondoren, eta Kontseilu Errektoreari jakinarazi eta gero. 

Kooperatibaren  esparru  zehaztuan  egingo  du  bere  lana,  eta  Kontseilu  Errektoreak 

adostutako  onespena  izango  du,  zuzendari  kudeatzaileak/administratzaile  nagusiak 

proposatuta, bai eta, dagokionean, sektorean aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboan 

jasotakoa ere. 

 

62. Artikulua.‐  Etapako Kudeaketa Taldea 

Etapa kudeatzeko ohiko organoa da Etapako Kudeaketa Taldea, eta bi helburu hauek 

ditu bereziki: Ikastetxearen ohiko funtzionamenduaren erantzunkide izatea, eta haren 

hezkuntza‐ekintza integrala eta orokorra bultzatzea. Horretarako, urteko planak egitea 

sustatu, eta beren eskumeneko prozesuak kudeatu eta ebaluatuko ditu. 

 

63. Artikulua.‐  Osaera 
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Etapako Kudeaketa Taldea honela egongo da osatuta: 

 Etapako zuzendaria/ikasketaburua/etapako burua. 

 Etapako zikloko koordinatzaileak. 

Etapako  Kudeaketa  Taldearen  bileretan,  aldi  baterako  edo  unean‐unean,  zuzendari 

pedagogikoak eta/edo zuzendari pedagogikoak har dezakete parte,  jorratu beharreko 

gaiak  direla medio  Zuzendaritzak  hala  uste  badu,  bai  eta  behin‐behinean  deitutako 

hezkuntza‐komunitateko  beste  kide  batzuek  ere.  Esate  baterako:  zerbitzu  komunen 

arduraduna,  eskolaz  kanpoko  jardueren  arduraduna, mintegiko  buruak,  aholkulariak 

eta beste etapa batzuetako sailetako zuzendariak. 

 

64. Artikulua.‐  Funtzioak 

Etapako Kudeaketa Taldeak funtzio hauek ditu, besteak beste: 

a) Etapako Curriculum Proiektua sustatzea eta koordinatzea, bai eta etapako urteko 

memoriak eta plan orokorrak ere,  ikastetxearen politikarekin eta estrategiarekin 

bat  etorriz,  eta  Zuzendaritza  Taldearen  arauei  jarraituz.  Ikastetxeko  ziklo  eta 

mailetan  behar  bezala  aplikatzen  dela  zaintzea,  haren  jarraipena  egitea,  eta 

erreferentzia eta adierazle kuantifikagarrien bidez ebaluatzea, hobekuntza‐planen 

nondik norakoak bideratzeko. 

b) Etapan  eragina  izan  dezaketen  lege‐, metodologia‐  eta  ingurune‐aldaketak  zein 

bestelakoak  aztertzea.  Ikastetxearen  politika  eta  estrategia  oinarri  hartuta, 

egokitzapen  eta  konponbide  posibleak  diseinatzea,  Zuzendaritza  Taldeak  eta 

zuzendari kudeatzaileak edo administratzaile nagusiak aztertu eta onar ditzaten. 

c) Etapako  autoebaluazioa  garatzea,  etengabeko  hobekuntza  ahalbidetzeko,  eta 

etapako azpiprozesu giltzarriak identifikatzea, fluxugrametan adieraztea eta haien 

berri  ematea.  Kalitatearen  kudeaketaren  kultura  hedatzen  laguntzea  etapako 

esparru  guztietan,  ikastetxearen  politikaren  eta  estrategiaren  arabera.  Bereziki, 

hauek  hartuko  ditu  kontuan  horretarako:  etapako  emaitzak,  ebidentziak,  eta 

erreferentzia eta adierazle kuantifikagarriak. 

d) Zuzendaritza  Taldeari  edo  Ikastetxeko  beste  organo  batzuei  aurkeztu beharreko 

gaiak aztertzea, beste eskumen‐esparru batzuekin batera eta/edo haien arabera. 

e) Etapako  zuzendariarekin edo  ikasketaburuarekin  tutoreen edo mintegiko buruen 

izendapenari  buruz  erabakiak  hartzea,  bai  eta  bere  eskumen‐esparruko  beste 

erantzukizun batzuei buruz ere. 

f) Tutoreak  eta  gainerako  irakasleak  banatzeko  orientazioak  erabakitzea, 

Zuzendaritza Taldearen eta  Ikastetxeko Zuzendaritza Nagusiaren arauak kontuan 

hartuz.  
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g) Ikasle‐taldeen  banaketa  etapako  zuzendariarekin/etapako  buruarekin  batera 

erabakitzea,  Zuzendaritza  Taldearen  eta  Ikastetxeko  Zuzendaritza  Nagusiaren 

arauekin bat etorriz.  

h) Komunikazioa eta harremana sustatzea, ziklo eta sail guztien artean, eta etapako 

eskola‐bizitzan parte hartzen duten pertsona guztien artean. 

i) Jarduera  osagarriak  eta  eskolaz  kanpoko  jarduerak  sustatzea  eta  koordinatzea, 

Zuzendaritza  Taldearen  planen  arabera,  eta  ikastetxearen  Hezkuntza 

Proiektuarekin, politikarekin eta estrategiarekin bat etorriz. 

j) Irakasle‐taldeek  edo mintegiek  proposatutako  testuliburuak  eta  beste  baliabide 

didaktikoak aztertzea, eta Zuzendaritza Taldeari eta zuzendari kudeatzaileari edo 

administratzaile nagusiari proposatzea. 

k) Etapako  irakasleen  eta  irakasleak ez direnen  langileen  etengabeko prestakuntza 

eta  eguneratze  pedagogikoa  bultzatzea,  Hezkuntza  Proiektua  eta  Curriculum 

Proiektua behar bezala aplikatzen direla bermatze aldera. 

l) Pertsonen  eta  taldeen  ekimenak  bideratzeko  formulak  erabakitzea,  eta  etapako 

kide eta kolaboratzaile guztiei arreta eta onespena emateko formulak sustatzea. 

ll)   Ikasleen ebaluazio‐ eta errekuperazio‐irizpideak aztertzea eta Zuzendaritza Taldeari 

eta  zuzendari  kudeatzaileari/administratzaile  nagusiari  proposatzea,  ezarritako 

jarraibideen arabera. 

m) Etapako  ebaluazioa  koordinatzea,  Zuzendaritza  Taldearen  eta  zuzendari 

kudeatzailearen  edo  administratzaile  nagusiaren  arauei  jarraituz,  eta  emaitzak 

aurreikusitako epeetan jakinaraztea. 

n) Zerbitzuen  (garbiketa,  mantentzea,  jantokia,  etab.)  funtzionamendu  orokorra 

ikuskatzea eta koordinatzea, eta haiek hobetzeko neurriak Zuzendaritza Taldeari 

eta zuzendari kudeatzaileari edo administratzaile nagusiari proposatzea.  

 

65. Artikulua.‐  Funtzionamendua 

Kudeaketa Taldearen bileretan, etapako zuzendaria edo ikasketaburua izango da buru. 

Hark  arduratu  beharko  du  gai‐zerrenda  egiteaz,  edukiak  zuzen  dokumentatzeaz  eta 

ondorioak idatziz jasota geratzeaz. 

Zuzendaritza  Taldeak  ohiko  lan‐saioak  egingo  ditu,  astean  behin,  eta  erabakiak  aho 

batez hartzen ahaleginduko da. 

 

66. Artikulua.‐  Mintegiko edo arlo espezifikoko arduraduna/burua 

Zubi  Zaharra  Irakaskuntza  kooperatibaren  tamaina  dela  eta,  ez  dago mintegiko  edo 

arlo  espezifikoko  arduradun  beharrik.  Dena  den,  egotekotan  modu  honen  bidez 

arautuko zen: 
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1.  Mintegien  lana  kooperatibaren  planetan  sustatu,  koordinatu,  animatu,  ikuskatu 

eta ebaluatzen duen irakaslea da mintegiko burua. Titularraren izenean aritzen da, 

eta  Zuzendaritza  Taldearen  arauak  hartzen  ditu  kontuan,  eta  zuzendari 

pedagogikoaren  edo hark  eskuordetutako pertsonaren  jarraibideei  jarraitu; hain 

zuzen, haren aurrean da erantzule.  

Hauek dira mintegiko buruaren funtzioak, nagusiki: 

a) Ikasturtea  hasi  aurretik,  mintegiko  taldearekin  batera,  arloko  urteko 

programazio orokorra berrikustea. Horretarako, kooperatibaren programazio 

orokorra, Zuzendaritza Taldearen arauak, eta urteko planaren eta Hezkuntza 

Proiektuaren helburuak hartuko ditu kontuan.  

b) Arloko  irakasle‐taldeen  programazio‐lanak  koordinatzea  eta  ikuskatzea, 

edukiak eta ebaluazio‐irizpideak bat etor daitezen ziklokoekin eta etapakoekin, 

eta ikasleen gaitasun, behar eta interesetara egoki daitezen. 

c) Ikasgai  eta  maila  bakoitzeko  programak  betetzen  direla  bermatzea 

(finkatzekoak,  errekuperaziokoak,  ikasleek  etxean  egin  behar  duten  lan 

pertsonalari  buruzkoak,  etab.),  ziklo  bakoitzerako  ezarritako  jarraibideen 

arabera. Eta, beharrezkoa denean, beharrezko egokitzapena egiteko baimena 

ematea, etapako zuzendariari eta koordinatzaileari behar bezala jakinaraziz.  

d) Irakasle titularra ez dagoenean, ikasleek denbora behar bezala aprobetxatzen 

dutela bermatzea eta  ikuskatzea, guardiako  irakasleen  laguntzarekin eta  lan 

pertsonalerako  aurrez  ezarritako  baliabideak  erabiliz.  Ordezko  irakasleak 

erabili behar direnean, haiei orientabide egokia ematea.  

e) Bi  irakaslek  baino  gehiagok  irakasgai  berbera maila  berean  eta  aldi  berean 

ematen  badute,  ikasle  guztiek  ebaluazio‐proba  orokor  berberak  egiten 

dituztela eta irizpide berberekin ebaluatzen direla bermatzea.  

f) Irakasle‐taldearen  iritziak  kontuan  harturik,  Etapako  Kudeaketa  Taldearekin 

eta  Orientazio  Taldearekin  elkarlanean  jardutea,  ikasleen  aniztasuna 

tratatzeko  ekimenak  diseinatzeko,  ikasketa‐arazoak  hautemateko,  eta 

errekuperazio‐  eta  finkatze‐planak  egiteko,  bai  eta  ikasketa‐gaitasunik 

handieneko ikasleei arreta emateko ere. 

g) Arloko baliabide didaktikoak eta  instalazioak egoera onean daudela, ordenaz 

erabiltzen direla eta ondo aprobetxatzen direla bermatzea, eta informazio eta 

dokumentu  espezifikoak  eskura  daudela,  IKTen  euskarri‐zerbitzuarekin  eta 

liburutegi‐zerbitzuarekin  koordinatuta,  behar  denean.  Arloko  irakaskuntza‐ 

eta  ikasketa‐jardueren  garapen  normalean  eragina  izan  dezakeen  edozer 

gauza gertatuz gero, dagozkien zerbitzuetako edo Etapako Kudeaketa Taldeko 

arduradunak jakinaren gainean jartzea. 
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h) Irakasle‐taldearekin  batera,  kooperatibaren  jarduera  osagarriak  eta  eskola‐

esparruko  zein eskolaz  kanpoko esperientzia eta ekimenak  sustatzea urteko 

programaren barruan; alde batetik, ikasleen ikasketa aktiboa eta adierazgarria 

bultzatzeko, eta beste batetik, haien errendimendua, diziplina artekotasuna, 

ekimena,  sormena,  eta  natura‐  zein  gizarte‐ingurunearekiko  interakzioa 

hobetzeko.  

i) Irakasle‐taldearekin  batera,  Zuzendaritzaren  eguneratze‐proposamenak 

aztertzea,  jakiteko  zer‐nolako  eragina  duten  Curriculum  Proiektuan, 

irakasgaien programen helburuetan eta edukietan, eta emaitzen hobekuntzan, 

besteak beste. Eta erantzunak adostea. 

j) Irakasleak entzun eta gero, eta ikasle eta familien iritzia ere kontuan hartuta, 

Etapako  Kudeaketa  Taldeari  proposamenak  egitea,  urteko  programetan 

baliabide  didaktiko,  ekipo  eta  bibliografia  berriak  sartzeko,  besteak  beste. 

Haiek guztiak behar bezala erabiltzeko eta haien eraginkortasuna baloratzeko 

arauak diseinatzea.  

k) Arloko  irakasleen diziplina artekotasuna, esperientzia‐trukea, eta eguneratze 

eta hobekuntza didaktikoa sustatzea.  

l) Hasi berriak diren  irakasleak orientatzea eta haiei  laguntzea, eta beharrezko 

informazioa  eta  dokumentu  espezifikoak  ematea,  beren  lana  ahalik  eta 

ondoen egin dezaten. 

m)  Ikasleei eta  familiei urteko plan eta memoriei buruzko  informazioa emateko 

programetan  parte  hartzea,  Zuzendaritza  Taldeak  eta  Etapako  Kudeaketa 

Taldeak ezarritako irizpideei jarraituz. 

n) Arloaren  irakaskuntza‐  eta  ikasketa‐prozesuak maila  bakoitzean  zer  emaitza 

izan  duten  aztertzea,  ikasle  eta  familien  iritziak  ere  kontuan  hartuz,  eta 

kanpoko  emaitzekin  alderatzea.  Irakasle‐taldearekin  aztertu  eta  ebaluatuko 

ditu.  Eta  emaitzak  hobetzeko  ekimenak  zehaztu  eta  garatuko  dituzte, 

Kooperatibaren planekin bat etorriz, eta emaitzen  jarraipena hiru hilean eta 

urtean behin egiteko helburu eta adierazleak ezarriko dituzte.  

o) Mintegiko/arloko irakasle‐taldearen bilerak deitzea eta moderatzea, eta bilera 

horiek akta egitea eta zuzendariari hartutako akordioen berri ematea. 

p) Bere lana idatziz jasota uztea Mintegiko edo Arloko Urteko Memorian. 

 

2.  Kooperatibaren  planetan  berariaz  zehaztutako  arlo  edo  proiektu  bat  sustatu, 

koordinatu,  animatu,  ikuskatu  eta  ebaluatzen  duen  irakaslea  da  zehaztutako 

arloko  edo  proiektuko  burua  [esate  baterako,  Euskara  Bizi  proiektuaz  ardura 

daiteke  etapa  edo  esparru  jakin  batean,  edo  instalazio  orokor  eta  garrantzitsu 

baten eguneroko eskola‐erabilera koordinatu eta ikuskatzeaz (gimnasio‐kiroldegia, 

laborategiak,  etab.),  etapa  bateko  prozesuetan  kalitatearen  kudeaketa 
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errazteaz…].  Titularraren  izenean  aritzen  da,  eta  Zuzendaritza  Taldearen  arauak 

hartzen  ditu  kontuan,  eta  zuzendari  pedagogikoaren  edo  hark  eskuordetutako 

pertsonaren jarraibideei jarraitu; hain zuzen, haren aurrean da erantzule. 

3.  Arduradun  horiek  aipatzeak  ez  du  esan  nahi  eratu  behar  direnik.  Kontseilu 

Errektoreak  erabaki  beharko  du  zuzendari  kudeatzaileak  edo  administratzaile 

nagusiak  hala  proposatuta,  Zuzendaritza  Taldeak  horri  buruzko  erabakia  hartu 

ondoren.  Orobat,  Kontseilu  Errektoreak  erabaki  beharko  du  figura  hori 

desagertzen  den  edo  eginkizun  horren  ardura  zuen  pertsona  bere  aurreko 

zereginetara  itzuli  edo  beste  organo  batean  hasten  den,  une  jakin  batean 

interesgarritzat  jo  daitezkeen  arloetan,  Ikastetxearen  behar  eta  erronkei  ahalik 

hobekien erantzute aldera. 

4.  Mintegiko  arduraduna  ez  dagoenean,  hauetako  batek  hartuko  ditu  bere  gain 

Araudi  honetan  jasotzen  diren  funtzioak:  etapako  zuzendariak,  ikasketaburuak, 

zuzendari  pedagogikoak  edo  etapa  eta  ziklo  guztietako  koordinatzaileetatik 

izendatutako pertsonak. 

 

 

 

67. Artikulua.‐  Mintegiko eta zehaztutako arloko edo proiektuko arduradunen eta 

buruen izendapena 

Zuzendari  kudeatzailea  edo  administratzaile  nagusiak  izendatuko  du,  Etapako 

Zuzendaritza  Pedagogikoarekin  eta  Etapako  Zuzendaritza  Taldearekin  eztabaidatu 

ondoren,  zikloko  irakasle  guztiei  entzun  eta  jakinarazi  ondoren,  eta  Kontseilu 

Errektoreari jakinarazi eta gero. 

 

 

IV. TITULUA – IKASTETXEKO HEZKUNTZA SISTEMAREN  

ANTOLAKETA 

 

1. Kapitulua.  IRAKASLEAK 

 

68. Artikulua.‐  Irakasleak 

Indarreko  legedian  ezarritakoaren  arabera,  hauek  dira  Zubi  Zaharra  Irakaskuntza 

kooperatibako irakasleak: 
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- Haur Hezkuntzako irakasleak. 

- Lehen Hezkuntzako irakasleak. 

- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleak. 

- Irakasle aholkulariak eta irakasle orientatzeak. 

Irakasleek  Zubi  Zaharra  Irakaskuntza  Kooperatiban  gauzatzen  dute  beren  lana, 

hezkuntza‐zerbitzuak  hobetzen  lagunduz  nork  bere  erantzukizun‐esparrutik,  eta 

irakasleen  lan‐  eta  koordinazio‐taldeetan,  indarreko  lege  orokorren  arabera,  eta 

dagokien Hitzarmen Kolektiboaren eta Araudi honen esparruan. 

 

69. 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  ………  (adibidez,  euskara  erabiltzen  eta  sustatzen,  lankidetzan 

aritzeko  eta  hobetzeko  duen  jarrerarekin,  etab.)  eredugarria  izanez,  Zubi  Zaharra 

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. 

 

 

70. Artikulua.‐  Irakaslearen kontratazioa 

Titularrak  zehaztuko  du  kooperatiban  zer  irakasle‐postu  dauden  hutsik,  eta  haiek 

betetzeko  irakasleak  kontratatu  behar  badira,  Batzorde  Parekideari  dagokio 

kontratazio hori. 

Ikus I eranskina: Langileak kontratatzeko irizpideak eta prozedura 

 

71. Artikulua.‐  Irakaslearen funtzioak eta betebeharrak 

1.  Irakaslearen funtzioak hauek dira: 

a) Ikasturtea  hasi  aurretik,  agindu  zaizkion  irakasgaien  programazio  koordinatua 

egitea, mailako, arloko eta abarreko irakasleekin batera, kooperatibaren berezko 

izaera errespetatuz, Hezkuntza Proiektuarekin eta Curriculum Proiektuarekin bat 

etorriz, eta Eusko Jaurlaritzak etapa bakoitzeko curriculuma garatzeko emandako 

irizpideak  zein  Zuzendaritza  Taldearen  arauak  kontuan  hartuz.  Programazio 

horiek  aplikatzea,  ebaluatzea  eta  eguneratzea,  Kooperatibaren  helburu  eta 

planen arabera. 
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Programazio  horiek  hauek  hartzen  dituzte  barne:  kontzeptuzko,  prozedurazko 

eta  jarrerazko  helburuak  zein  edukiak;  ebaluazio‐prozedurak  eta  ‐irizpideak; 

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. 

b) Ikasleen  sozializazioa,  heltze  pertsonala  eta  ikasketa  aktiboa  ikasgelan 

ahalbidetzen  dituzten  jarduera  osagarriak  sustatzea,  parte  hartzea  eta  haiek 

garatzen  laguntzea,  eskola‐bizitzako  gainerako  esparruetan,  eta  natura‐  eta 

gizarte‐ingurunean  egon  daitezkeen  esparruetan.  Eta  bereziki,  euskararen 

erabilera, talde‐lana, berrikuntza, sormena eta abar sustatzekoak. 

c) Ikasleen  etengabeko  ebaluazioa  eta  orientatzailea  egiteko  prozedurak 

diseinatzea  eta  aplikatzea,  kooperatiban  ezarritako  sistemaren  barruan, 

Hezkuntza Proiektuaren eta Curriculum Proiektuaren edukiak kontuan harturik, 

bai  eta  programetan  zehaztutako  kontzeptuzko,  prozedurazko  eta  jarrerazko 

eskumen  eta  helburuak  ere,  maila,  arloan  eta  abarretan  adostutako 

haztapenaren arabera eta Zuzendaritza Taldearen arauei jarraituz. 

Ariketak  ahalik  bizkorren  zuzentzea  eta,  haien  bidez,  ikasleei  beharrezko 

informazioa  ematea,  haien  ikasketa  hobetzen  laguntzeko,  ebaluazio‐aldi 

bakoitzeko eta ikasturteko ikasketa‐prozesuan zehar.  

d) Maila‐taldeen  bileretan  eta  ebaluazio‐saioetan,  irakasgai  bakoitzaren 

programazioaren  aplikazio‐mailari  buruzko  informazioa  ematea,  bai  eta 

helburuak,  edukiak  eta  metodologia  ikasleen  gaitasun  eta  beharretara 

egokitzeari  buruzkoa  ere.  Adosten  diren  aldaketak  aplikatzea,  Etapako 

Zuzendariari jakinarazi ondoren. 

e) Norberaren zereginaren esparrutik,  irakaskuntza‐prozesuen emaitzak, ebaluazio 

orokorrenak  eta  Kooperatibako  prozesuen  eskola‐emaitzak  aztertzea  eta 

alderatzea, bai  eta,  elkarrizketa,  galde‐sorta  edo  inkesten  bidez,  ikasle,  familia 

eta  kolaboratzaileen  pertzepzioa  ere.  Emaitza  eta  pertzepzio  horiek  kontuan 

izatea,  urteko  helburuak  eguneratzeko  eta  norberaren  zein  lan‐taldeen 

hobekuntza‐lerroei laguntzeko, Kooperatibaren planekin bat etorriz. 

f) Ikasleak orientatzea,  adinaren eta beharren  arabera, honako hauetan, besteak 
beste: heltze pertsonaleko eta sozializatzeko prozesuetan;  ikasketa adierazgarri 

eta arduratsuko prozesuetan; eta  ikasketa‐teknikak  lortzen, ezaguerak  lortu eta 

etengabeko ikasketara ohitu daitezen. 

g) Tutoreekin  elkarlanean  aritzea  ikasleei  heziketa  integrala  ematen,  norberaren 

irakaskuntza‐lana  hezkuntza‐ekintza  orokorrean  sartuz  eta  tutoretzapekoei 

buruzko datu interesgarriak emanez, betiere, beharrezkoa den zuhurtzia gordeta. 
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h) Ikasleen  guraso  eta  legezko  tutoreei  arreta  ematea,  Ikastetxeak  komunikazio 

horretarako  ezarritako  plan  eta  kanalei  jarraituz,  eta  seme‐alaben  hezkuntza‐

prozesuari buruzko informazioa ematea, lankidetza ahalik onena izan dadin. 

i) Ikasleak  eskoletan  eta  eskola‐bizitzan  ondo  portatzeaz  arduratzea,  eta  arauak 
betetzen  dituztela  bermatzeaz,  bizikidetza‐planaren  arabera.  Ikasleen  artean 

bitarteko  egitea,  sor  daitezkeen  gatazka‐egoerak  lehengora  eramateko  edo 

konpontzeko. Denen artean errespetua ahalbidetuko duen giro positiboa sortzen 

laguntzea,  eta  eskola‐bizitzan  gerta  daitezkeen  indiziplina‐egoerak  lehengora 

eramaten eta konpontzen, horretarako ezarri diren bideetatik. Gainera, diziplina‐

txostenak bideratzea, beharrezkoa denean. 

j) Irakaskuntza‐ eta orientazio‐prozesuak aztertzea, esperimentatzea eta hobetzea, 

norberaren erantzukizun‐esparrutik, eta Ikastetxearen planekin bat etorriz. 

k) Indarreko  hezkuntza‐  eta  lan‐legediaren  esparruan  erregelamendu  bidez  edo 

Ikastetxearen araudiak ematen dizkion gainerako funtzioak egitea. 

 

2.  Irakasleen betebeharrak hauek dira: 

a) Lankideen  eta,  bereziki,  ikasleen  sinismen  erlijioso  eta  moralak  tratuan 

errespetatzea,  eta  haiek  errespetaraztea  eta  eraso  fisiko  edo  moral  ororen 

kontra babestea.  

b) Ikastetxeak ondo funtzionatzeko eta ikastetxeko pertsona eta estamentu guztien 

eskubideak errespetatzeko ezartzen diren neurri eta arauak betetzea.  

c) Ikasleek beren eskubideak eraginkortasunez erabiltzeko ezartzen diren neurri eta 
arau guztiak betetzea. Eskubide hauek dituzte, besteak beste: 

- Ikasturte‐hasieratik irakasgaien helburuei, edukiei, metodoei eta etengabeko 

ebaluazio‐sistemari buruzko informazioa jasotzekoa. 

- Ikasteko  behar  duten  laguntza  izatekoa,  ezbehar  edo  gaixotasun  luzearen 

kasuan. 

- Irakasgai guztietan objektibotasunez ebaluatua izatekoa, eta talde eta maila 

bereko ikasle guztientzat erabilitako irizpide berberekin. 

- Kalifikazioak berraztertzeko eskatzekoa, ezarritako prozedurari jarraituz. 

- Hezkuntza‐ eta lanbide‐orientazioa izatekoa. 

d) Beren irakasgaien irakaskuntza‐ eta ikasketa‐prozesuari jarraitutasuna eman ahal 

izateko behar diren informazioa eta materialak prestatzea eta ematea, guardiako 

irakasleei, ordezkoei edo Zuzendaritzak aukeratutako arduradunei lana errazteko, 

egun  batean  edo  batzuetan  ez  daudenerako,  edo  egongo  direla  aurreikusten 

denerako. 

e) Mailako,  saileko  eta  abarretako  taldeek  beren  eskumen‐esparrutik  hartutako 

erabakiak onartzea eta betetzea, bai eta zuzendaritza‐karguek hartutakoak ere. 
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f) Lan‐taldearen  bilera  eta  saioetara  joatea,  bai  eta  kooperatibak  lan‐esparruan 
deitutako ekitaldi ofizialetara ere, eta haietan parte hartzea. 

g) Eguneratzeko eta lanbide‐zeregina hobetzeko antolatutako prestakuntza‐saio eta 
‐jardueretan parte hartzea, aktiboki eta probetxuz. 

h) Ikastetxeak  antolaturiko  egun  bateko  edo  gehiagoko  ekintza  osagarrietan 
antolatutako  prestakuntza‐saio  eta  ‐jardueretan  parte  hartzea,  aktiboki  eta 

probetxuz. 

i) Kooperatibaren  instalazioak  eta  baliabide  didaktikoak  ahalik  ondoen 

aprobetxatzea, eta, dagokionean, haien arduradunen jarraibideak aintzat hartzea, 

instalazio eta baliabide horiek koordinazioz eta era optimizatuan erabiltze aldera. 

j) Haien  esku  utzitako  eskola‐materialak  behar  bezala  gordetzea  eta  ondo 

erabiltzea. 

k) Kooperatibako  gobernu‐organoei  eskatutako  informazioa  ematea,  norberaren 

irakaskuntza‐ eta hezkuntza‐lanari buruz, eta norberaren zeregin didaktikoarekin 

lotutako beste edozein gairi buruz. 

l) Ikasleei  buruzko  dokumentazioa  eguneratua  izatea,  ezarritako  arauen  arabera, 

eta dokumentazio hori beharrezko konfidentzialtasunez zaintzea. 

m) Ezarritako  ordutegiak  puntualtasunez  betetzea  eta  ikasleenak  betetzen  direla 
zaintzea,  geletan  sartzean  eta  irtetean,  jolastokira  irtetean,  etab.  Ikasleen 

bertaratze‐ eta puntualtasun‐faltak kontrolatzea, ezarritako prozeduren arabera 

tratatzeko. 

n) Haien ardurapeko  ikasleak une oro zaintzea,  ikasgelan,  jolastokian, etab., behar 
bezalako  arreta  emanez,  eta  ezarritako  zaintza‐  eta  txanda‐jarraibideak  betez. 

Ezohiko eta atzeraezinezko kausaren batengatik aldi baterako  joan behar  izanez 

gero,  lankideren  baten  laguntza  lortu  behar  du  aldez  aurretik,  ikasleak  behar 

bezala  zainduta  eta  kontrolatuta  egon  daitezen,  edo  arduraduna  jakinaren 

gainean jarri. 

o) Beren  zereginaren  ondorioz  ikasle  eta  familien  ohoreari  eta  intimitateari  kalte 

egin  diezaiekeen  informazio  sentikorrik  lortuz  gero,  hura  konfidentzialtasunez 

eta zuhurtziaz gordetzea. Informazio horren berri kasu batean soilik emango da: 

behar‐beharrezkoa  denean,  eta  ikaslearen  eskola‐prozesuan  zuzenean  eta 

positiboki esku hartzen behar duten arduradunei. 

3. Elkarlanaren  eta  talde‐lanaren  printzipioei  jarraituz  egingo  dituzte  funtzio  eta 
betebehar horiek. 

 

72. Artikulua.‐  Diziplina‐araubidea 
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Diziplina‐araubideari dagokionez, hauek dira kontuan  izatekoak:  irakasleen  lan‐egoera 

arautzen  duen  indarreko  araudia,  Araudi  hau,  eta,  dagokionean,  BAren  ondorioz 

sortutako  eta eskumeneko organoek ontzat emandako barne‐arauak. 

Irakasle  batek  unean‐unean  bere  funtzio  eta  betebeharren  ez‐betetze  arina  egiten 

badu,  etapako  zuzendariaren,  etapako  buruaren  edo  zuzendari  pedagogikoaren 

oharpena jasoko du lehenik eta behin. 

Araudi  honetan,  Funtzioen  Eskuliburuan  eta  indarreko  legedian  ezarritako  arauak 

behin eta berriz bete ez eta urratzen baditu,  kooperatibako  zuzendari  kudeatzaileak 

edo administratzaile nagusiak ohartaraziko du lehenengo eta behin.  

Hutsegiteak  direla medio  beharrezkoa  bada,  Kontseilu  Errektoreak  erabakiko  du  zer 

prozesuri  jarraitu,  Zuzendaritzari entzun eta  gero. Bermatuta dago  kaltetuari entzun 

egingo  zaiola eta  indarreko  legedian ezarritako prozedurak errespetatuko direla, bai 

eta  Eskola  Kontseiluak  irakasle  bat  kaleratzeko  prozeduran  aurreikusita  duen  esku‐

hartzea ere.  

BA honen eraginpean dauden langileentzat hiru huts‐mota daude: arinak, larriak eta 
oso larriak. 
 
Hauek dira huts arinak: 
– 30 egunen barruan,  inolako  justifikaziorik eman gabe,  lanlekura hiru aldiz berandu 
iristea; 
– 30 eguneko aldian, inolako justifikaziorik eman gabe, lanera egun batean ez azaltzea; 
– 30 egunen barruan bi bider, inolako arrazoirik eman gabe, bukatzeko ordua jo baino 
lehen eskolak bukatutzat ematea; 
– justifikatutako arrazoi bategatik lanera joan ez izana ez adieraztea; 
– erabakitako egunetan kalifikazioak ez ematea. 
 
Huts larriak hauek dira: 
– 30 egunen barruan hiru aldiz baino gehiagotan eta hamar bider baino gutxiagotan, 
inolako arrazoirik eman gabe, lanera garaiz ez iristea; 
– 30 egunen barruan,  inolako arrazoirik eman gabe, behin baino gehiagotan eta  lau 
bider baino gutxiagotan lanera ez azaltzea; 
– indarrean dagoen legeriari jarraiki, Hezkuntzari dagozkion egitekoak ez betetzea; 
–  langileren baten  irudia  ikasleen  aurrean  gutxiesteko moduan,  ikastetxeko  kideekin 
ikastetxean bertan agerian eztabaidan aritzea; 
– ikasleari nahiz honen familiakoei errespetu‐falta larria agertzea; 
– 60 egunen barruan, huts arinen bat behin baino gehiagotan egitea. 
 
Oso larritzat jotzen diren hutsak: 
– 30 egunen barruan,  inolako arrazoirik eman gabe, bederatzi aldiz baino gehiagotan 
lanera garaiz ez iristea; 
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– 30 egunen barruan, inolako arrazoirik eman gabe, hiru aldiz baino gehiagotan, lanera 
ez azaltzea; 
– eskolako lanak, inolako arrazoirik eman gabe, behin eta berriz egin gabe uztea; 
–  indarrean dagoen  legeriari  jarraiki, Hezkuntzari dagozkion bete beharrak nabarmen 
ez betetzea; 
–  aurreneko  huts  larria  egin  ondorengo  sei  hilabeteen  barruan  beste  huts  larri  bat 
egitea. 
 
Langileek egindako hutsek epe hauetan galduko dute indarra: 
– huts arinek, hamargarren egunean; 
– larriek 15. egunean; 
– oso larriek 50. egunean. 
Beti  ere  enpresak  hura  gertatu  zela  jakiten  duen  egunetik  kontatzen  hasita,  eta 
nolanahi ere, okerra egindako egunetik hasi eta handik sei hilabetetara. 
 
Zigorrak hauek izango dira: 
–  Huts  arinentzat:  hitzez  ohartaraztea;  behin  eta  berriz  egiten  bada  hutsa,  berriz, 
idatziz ohartaraztea. 
– Huts  larrientzat:  idatziz ohartaraztea. Behin eta berriz gertatuko balitz, ordea, 5etik 
15 egunera bitarteko lan eta soldata kentzea, norbere espedientean jasota 
geratuko delarik. 
–  Huts  oso  larrientzat:  16tik  30  egun  bitarteko  lan  eta  soldata  kentzea.  Kaleratze 
jakinarazpena soldata eta lan etenarekin batera etor liteke: kaleratzea. 
 
Zigor guztiak langileari aurretiaz eta idatziz emango zaizkio jakitera, hura sortarazteko 
arrazoiak eta eguna bertan adieraziz. Kopia Langileen Ordezkariei, Enpresa batzordeko 
kideei  eta  sindikatuaren  ordezkariari  bidaliko  zaie,  kontrakorik  hitzartzen  ez  bada 
behintzat. 
 
Ikastolako  titularrak,  gertakizunaren  ingurukoak  eta  langilearen  harrezkerokoak 
jokabidea kontutan izanda, hutsegite arinentzako, larrientzako eta oso larrientzako 
zigorrak arindu egin ditzake, beti ere indarrean dagoen legeriari jarraiki. 

 

73. artikulua.‐  Irakaslearen eskubideak 

1.  Irakasleak eskubide hauek ditu: 

a) Irakaskuntza‐askatasuna  izatekoa eta haren sinismenak 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. 
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c) Hezkuntza‐prozesuak eta eskola‐bizitza hobetzeko ekimenak iradokitzekoa eta 

arduradunei  proposamenak  aurkeztekoa,  beren  lanbide‐zereginaren  eta 

ekintza‐arloen 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  lan‐

taldeetan,  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. 

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. 

l) Ikastetxeak  antolaturiko  ekintza  osagarrietan  lan  egindako  ordu 

gehigarriengatik , bai orduetan edota lansarian, konpentsatua izateko. 

 

 

74. Artikulua.‐  Irakasle tutorea 

A.  Ikasle‐talde  jakin  baten  hezkuntza‐prozesuan  ikastetxearen Hezkuntza  Proiektua 

aplikatu  behar  duen  irakaslea  da  irakasle  tutorea.  Ikasle  horiek  Ikastetxean 

ematen  duten  denborako  esparru  guztietan  egiten  du  zeregin  hori,  betiere, 
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indarreko  legedia,  Zuzendaritza  Taldearen  arauak,  eta Orientazio  Taldearen  eta 

Etapako Zuzendaritzaren jarraibideak betez. 

B.  Ikasle horietako bakoitzaren heziketa integrala zaindu, orientatu eta indartu behar 

du,  ikasleen  ikasketa‐prozesuen,  garapen  pertsonalaren  eta  sozializazioaren 

jarraipena eginez. Eta, horretarako, funtzio hauek ditu: 

a) Ikasle bakoitzaren egoera pertsonala eta eskola‐pertsonala zein diren jakitea. 

Horretarako,  ikasleen  eskola‐ibilbideari  eta  ingurune  familiar  eta  sozialari 

buruzko  beharrezko  datuak  jasotzea,  iturri  hauek  erabiliz:  ikaslearen 

espedientea;  elkarrizketa  pertsonalen  urteko  programaren  ildoan,  ikasle 

bakoitzari  eta  haren  senideei  egiteko  elkarrizketak;  ebaluazio‐bilerak  eta 

irakasle‐taldearen bilerak; etab.  Ikasleen erregistroak osatzea, gordetzea eta 

behar  bezala  erabiltzen  direla  zaintzea;  alegia,  beren  zereginaren  ondorioz 

informazio  sentikorrik  lortuz  gero,  hura  konfidentzialtasunez  eta  zuhurtziaz 

erabiltzen dela zaintzea. 

b) Ikasleei  haien  ikasteko,  garapen  pertsonaleko  eta  sozializatzeko  prozesuei 

buruzko  aholkuak  ematea,  kooperatibaren  Hezkuntza  Proiektuaren  edukiak 

eta  balioak  zein  irakasle‐taldearen  iritziak  kontuan  harturik.  Ikasleei  haien 

gaitasun intelektual, psikologiko eta sozialak aurkitzen eta indartzen laguntzea, 

eta nori bere muga eta erritmoak onartzen, hezkuntza‐sistemaren, inguruaren 

eta lanbide‐etorkizunaren testuinguruan. 

c) Ikasturtean  zehar  eta  ikasleen  eskola‐ordutegian  beren‐beregi  ezarritako 

saioetan, Orientazio Taldeak formulatutako orientazio‐programak eta tutore‐

taldeen ekarpenak aplikatzea, Zuzendaritza Taldearen arauak betez,  ikasleak 

kooperatibaren Hezkuntza Proiektuko balioetan hez daitezen. 

d) Beren  taldeko  ikasleen  guztizko  ebaluazioak  koordinatzea,  etapa  eta  ziklo 

bakoitzerako ezarritako jarraibideen arabera. 

e) Gurasoei seme‐alaben eskola‐ibilbideari, garapen pertsonaleko prozesuari eta 

etorkizuneko  aukerei  buruzko  informazioa  ematea,  eta  entzutea  eta  haiek 

orientatzea, hezkuntza‐prozesuak ahalik eraginkorrenak izan daitezen. 

f) Ikasleei eta  familiei urteko plan eta memoriei buruzko  informazioa emateko 

programetan  parte  hartzea,  Zuzendaritza  Taldeak  eta  Etapako  Kudeaketa 

Taldeak ezarritako irizpideei jarraituz. 

g) Zikloko koordinatzailearekin eta/edo diziplina‐buruarekin elkarlanean aritzea, 

eta  haiei  ikasleen  heziketa‐prozesua  eta  kooperatibaren  Hezkuntza 

Proiektuaren garapena eragotz ditzakeen gertaera eta egoeren berri ematea. 

Bizikidetza‐giro  egokia  sortzen  laguntzea,  eta  ikasleen  bertaratze‐faltak 

kontrolatzeaz  eta  gurasoei  jakinarazteaz  arduratzea,  ezarritako  jarraibideen 

arabera.  Ikasleren batek diziplina‐arauak urratzen baditu,  indarreko araudiari 

jarraituz esku hartzea. 
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h) Taldeko irakasleei informazioa eta aholku ematea, beren funtzioen esparruan, 

haien irakaskuntza‐ eta prestakuntza‐zeregina ahalik eraginkorrena izan dadin. 

i) Ikasleei  eskola‐bizitzako  gertaera  berezien  berri  ematea,  Zuzendaritza 

Taldearen  arauei  jarraituz,  eta  idatzizko  informazioak  familiei  helaraztea: 

buletinen, zirkularren eta abarren bitartez. 

j) Orientazio  Taldearekin  eta  Zuzendaritza  Taldearekin  elkarlanean  aritzea, 

norberaren  zeregin‐mailatik,  ikasleak  orientatzeko  eta  haien  aniztasuna 

tratatzeko programen helburu eta edukiak hobetze aldera, programa horien 

emaitzak kontuan harturik.  

k) Tutoretza‐ekintzaren ondorioz sortutako dokumentu akademikoak betetzea. 

 

75. Artikulua.‐  Irakasle tutoreen izendapena 

Ikasturte‐hasieran, zuzendari tekniko akademikoak edo pedagogikoak talde bakoitzeko 

tutoreak izendatuko ditu, zuzendari nagusiari jakinarazi ondoren. 

 

76. Artikulua.‐  Haur eta Lehen Hezkuntzako irakasle aholkularia. 

Beharrezko  titulazioa  izanda  funtzio  hori  egiteko  berariaz  izendatutako  irakaslea  da 

Haur  eta  Lehen Hezkuntzako  irakasle  aholkularia. Bere  irakaskuntza‐lanaldian  egiten 

du funtzio hori, eta, besteak beste, mailako tutoreen  lana bideratzeko eta  indartzeko 

xedea du, bere eskumenaren arabera. Ikus zein den beharrezko titulazioa. 

Etapako  Orientazio  Taldeko  kidea  da.  Etapako  ziklo  eta  mailetako  orientazio‐

programak koordinatu eta, dagokionean, diseinatzen ditu, tutore‐taldeei entzunda, eta 

Zuzendaritza Taldearen eta etapako zuzendariaren irizpideen arabera. Hain zuzen ere, 

etapako zuzendariaren aurrean erantzuten du.  

Orobat, figura hau aipatzeak ez du esan nahi derrigorrez eratu behar direnik. Kontseilu 

Errektoreak erabaki beharko du, Zuzendaritza Nagusiak hala proposatuta, Zuzendaritza 

Taldeak horri buruzko erabakia hartu ondoren. Halaber, Kontseilu Errektoreak erabaki 

beharko  du  figura  horien  arduraldiak  zer  irismen  duen,  bai  eta  figura  horiek 

desagertzen  diren  edo  eginkizun  horren  ardura  zuen  pertsonak  une  jakin  batean 

interesgarritzat jo daitekeen beste zeregin batean hasten den, Ikastetxearen behar eta 

erronkei ahalik hobekien erantzute aldera. 

Hauek dira irakasle aholkulariaren funtzioak, nagusiki: 

a) Ikasturtea hasi aurretik, mintegiko taldearekin batera, arloko urteko programazio 

orokorra  berrikustea.  Horretarako,  kooperatibaren  programazio  orokorra, 

Zuzendaritza Taldearen arauak, eta urteko planaren eta Hezkuntza Proiektuaren 

helburuak hartuko ditu kontuan. 
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b) Arreta  indibidualeko  eskariei  erantzutea,  gurasoek,  irakasleek  edo  ikasle‐talde 

batek  hala  eskatuta,  Zuzendaritza  Taldeak  adostutako  esparruaren  eta 

jarraibideen barruan. 

c) Hezkuntza‐premia  bereziak  dituzten  ikasleen  tratamendua  diseinatzea  eta 

ebaluatzea,  euskarri  metodologiko  eta  guzti.  Haien  jarraipena  egitea  eta  hori 

guztia idatziz jasotzea dagozkion txosten teknikoetan. 

d) Tutoreei  eta  irakasle‐taldeei  ikasleen  banakako  curriculum‐egokitzapenak  egiten 

laguntzea, lege‐baldintzak betez.  

e) Etapako  Kudeaketa  Taldearekin  eta  tutore‐taldearekin  elkarlanean  jardutea, 

ikasleen aniztasuna  tratatzeko planak diseinatzeko, eta erantzun espezifikoa eta 

pertsonalizatua  behar  duten  ikasketa‐arazoak  hautemateko,  aurrez  ezarritako 

irizpideen  arabera.  Ikasle  horientzako  errekuperazio‐  eta  finkatze‐planen  ildoak 

egitea, bai eta ikasketa‐gaitasunik handieneko ikasleentzat arreta ematekoak ere. 

f) Etapako  tutore‐taldeekin  eta  kudeaketa‐taldearekin  lan  egitea,  ikasleen 

segurtasun  fisikoan  edo  moralean  eta  bizikidetzan  eragin  negatiboa  izan 

dezaketen  jokabideak  hautemateko  eta  prebenitzeko.  Jokabide  horiek  behar 

bezala  tratatzeko  beharrezkoak  diren  ekimenak  diseinatzen  eta  aplikatzen 

laguntzea. 

g) Mailako  edo  zikloko  tutore‐taldeekin  batera,  ikastolako/ikastetxeko  jarduera 

osagarrien  urteko  programan,  bizikidetza‐giroa  eta  ikasleen  sozializazioa  zein 

ikasketa  hobetzeko  jarduerak  eta  ekimenak  sustatzea,  eskola‐esparruan  eta 

eskola‐esparrutik kanpo.  

h) Tutore‐taldeen eguneratzea sustatzea, eta hasi berriak diren tutoreak orientatzea 

eta  haiei  laguntzea,  eta  beharrezko  informazioa  eta  dokumentu  espezifikoak 

ematea, beren lana ahalik eta ondoen egin dezaten. 

i) Ikasleei  eta  familiei  urteko  plan  eta  memoriei  buruzko  informazioa  emateko 

programetan parte hartzea, Zuzendaritza Taldeak eta Etapako Kudeaketa Taldeak 

ezarritako irizpideei jarraituz. 

j) Orientazio  Taldearekin  eta  Tutore  Taldearekin  elkarlanean,  orientazio‐planaren 

eta  haren  betetze‐mailaren  hiru  hilean  behingo  jarraipena  egitea,  aurrez 

ezarritako adierazleak kontuan hartuz. Orientazio‐prozesuek maila bakoitzean zer 

emaitza  izan  duten  aztertzea  eta  ebaluatzea,  ikasle  eta  familien  iritziak  ere 

kontuan  hartuz,  eta  kanpoko  emaitzekin  alderatzea.  Emaitzak  hobetzeko 

ekimenak  aztertzea  eta  taldeari  aurkeztea,  kooperatibaren  planekin  bat  etorriz, 

eta  emaitzen  jarraipena  hiru  hilean  eta  urtean  behin  egiteko  helburu  eta 

adierazleak ezartzea.  

k) Zuzendaritzari aholku ematea, norberaren  zereginaren esparrutik, eta Hezkuntza 

Administrazioak eskaintzen dituen edo kooperatibak dituen kanpo‐aholkulariekin 
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beharrezko harremanak  izatea, bere eta  irakasleen  lanbide‐zeregina ahalik onena 

izan dadin, Zuzendaritza Taldeak ezarritako arauei jarraituz. 

l) Bere lana idatziz jasota uztea urteko memoria espezifikoan. 

 

77. Artikulua.‐  Bigarren Hezkuntzako irakasle orientatzailea 

Beharrezko titulazioa (pedagogia, psikologia, etab.) izanda funtzio hori egiteko berariaz 

izendatutako irakaslea da irakasle orientatzailea. Bere irakaskuntza‐lanaldian egiten du 

funtzio  hori,  eta,  besteak  beste, mailako  tutoreen  lana  bideratzeko  eta  indartzeko 

xedea du, bere eskumenaren arabera. 

Bere  etapako Orientazio  Taldeko  kidea  da.  Etapako  ziklo  eta mailetako  orientazio‐

programak  koordinatu  eta,  dagokionean,  diseinatzen  ditu,  tutore‐taldeei  entzunda, 

zenbait  ataletan  (pertsonalean,  akademikoan,  lanbide‐orientaziokoan,  etab.),  eta 

Zuzendaritza Taldearen eta etapako zuzendariaren irizpideen arabera. Hain zuzen ere, 

etapako zuzendariaren aurrean erantzuten du.  

Hauek dira irakasle aholkulariaren funtzioak, nagusiki: 

a) Ikasturtea hasi aurretik, orientazio‐taldearekin batera, arloko urteko programazio 

orokorra  berrikustea.  Horretarako,  Irakaskuntza  Kooperatibaren  programazio 

orokorra,  Zuzendaritza  Taldearen  arauak,  eta  urteko  planaren  eta  Hezkuntza 

Proiektuaren helburuak hartuko ditu kontuan. 

b) Arreta  indibidualeko  eskariei  erantzutea,  gurasoek,  irakasleek  edo  ikasle‐talde 

batek  hala  eskatuta,  Zuzendaritza  Taldeak  adostutako  esparruaren  eta 

jarraibideen barruan. 

c) Hezkuntza‐premia  bereziak  dituzten  ikasleen  tratamendua  diseinatzea  eta 

ebaluatzea,  euskarri metodologikoa  eta  guzti.  Haien  jarraipena  egitea  eta  hori 

guztia idatziz jasotzea dagozkion txosten teknikoetan. 

d) Tutoreei  eta  irakasle‐taldeei  ikasleen  banakako  curriculum‐egokitzapenak  egiten 

laguntzea, lege‐baldintzak betez.  

e) Etapako  kudeaketa‐taldearekin  eta  tutore‐taldearekin  elkarlanean  jardutea, 

ikasleen  aniztasuna  tratatzeko planak diseinatzeko, eta erantzun espezifikoa eta 

pertsonalizatua  behar  duten  ikasketa‐arazoak  hautemateko,  aurrez  ezarritako 

irizpideen  arabera.  Ikasle  horientzako  errekuperazio‐  eta  finkatze‐planen  ildoak 

egitea, bai eta ikasketa‐gaitasunik handieneko ikasleentzat arreta ematekoak ere. 

f) Ikasleen  orientazio  pertsonal,  akademiko  eta  profesionaleko  plana  eta  familiei 

horren berri emateko plana diseinatzea, eta, tutore‐taldeekin garatzea.  

g) Etapako  tutore‐taldeekin  eta  kudeaketa‐taldearekin  lan  egitea,  ikasleen 

segurtasun  fisikoan  edo  moralean  eta  bizikidetzan  eragin  negatiboa  izan 

dezaketen  jokabideak  hautemateko  eta  prebenitzeko.  Jokabide  horiek  behar 
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bezala  tratatzeko  beharrezkoak  diren  ekimenak  diseinatzen  eta  aplikatzen 

laguntzea. 

h) Mailako  edo  zikloko  tutore‐taldeekin  batera,  kooperatibako  jarduera  osagarrien 

urteko  programan,  bizikidetza‐giroa  eta  ikasleen  sozializazioa  zein  ikasketa 

hobetzeko  jarduerak  eta  ekimenak  sustatzea,  eskola‐esparruan  eta  eskola‐

esparrutik kanpo.  

i) Tutore‐taldeen eguneratzea sustatzea, eta hasi berriak diren tutoreak orientatzea 

eta  haiei  laguntzea,  eta  beharrezko  informazioa  eta  dokumentu  espezifikoak 

ematea, beren lana ahalik eta ondoen egin dezaten. 

j) Ikasleei  eta  familiei  urteko  plan  eta  memoriei  buruzko  informazioa  emateko 

programetan parte hartzea, Zuzendaritza Taldeak eta Etapako Kudeaketa Taldeak 

ezarritako irizpideei jarraituz. 

k) Orientazio‐taldearekin eta tutore‐taldearekin elkarlanean, orientazio‐planaren eta 

haren  betetze‐mailaren  hiru  hilean  behingo  jarraipena  egitea,  aurrez  ezarritako 

adierazleak  kontuan  hartuz.  Orientazio‐prozesuek maila  bakoitzean  zer  emaitza 

izan duten aztertzea eta ebaluatzea, ikasle eta familien iritziak ere kontuan hartuz, 

eta  kanpoko emaitzekin alderatzea. Emaitzak hobetzeko ekimenak aztertzea eta 

taldeari  aurkeztea,  kooperatibaren planekin bat etorriz, eta emaitzen  jarraipena 

hiru hilean eta urtean behin egiteko helburu eta adierazleak ezartzea.  

l) Zuzendaritzari aholku ematea, norberaren  zereginaren esparrutik, eta Hezkuntza 

Administrazioak eskaintzen dituen edo kooperatibak dituen kanpo‐aholkulariekin 

beharrezko harremanak  izatea, bere eta  irakasleen  lanbide‐zeregina ahalik onena 

izan dadin, Zuzendaritza Taldeak ezarritako arauei jarraituz. 

m) Bere lana idatziz jasota uztea urteko memoria espezifikoan. 

 

78. Artikulua.‐  Irakasle aholkularien eta orientatzaileen izendapena. 

Zuzendari  nagusiak  izendatuko  ditu  bai  Haur  eta  Lehen  Hezkuntzako  irakasle 

aholkularia  bai  Bigarren  Hezkuntzako  irakasle  orientatzailea,  Kontseilu  Errektoreari 

jakinarazi  ondoren,  eta  dagozkien  etapetako  Zuzendaritza  Pedagogikoarekin  eta 

Zuzendaritza Taldearekin eztabaidatu eta gero 

 

2. Kapitulua.‐ IRAKASLEEN LAN ETA KOORDINAZIO TALDEAK 

 

79. artikulua.‐  Irakasleen lan‐ eta koordinazio‐taldeak.  

Hauek  dira  lan  egiteko,  irakasleak  koordinatzeko  eta  Haur  eta  Lehen  Hezkuntzaren 

hobekuntza kudeatzeko oinarrizko taldeak: 
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- Zikloko edo mailako eta arloko taldeak. 

- Orientazio‐taldea.  

- Berariaz zehaztutako zehar‐proiektuen taldeak. 

Hauek  dira  lan  egiteko,  irakasleak  koordinatzeko  eta  Bigarren  Hezkuntzaren, 

hobekuntza kudeatzeko oinarrizko taldeak: 

- Zikloko edo mailako taldeak. 

- Mintegiak. 

- Orientazio‐taldea. 

- Berariaz zehaztutako zehar‐proiektuen taldeak. 

Talde  horiek  aipatzeak  ez  du  esan  nahi  eratu  zein mugatu  behar  direnik.  Kontseilu 

Errektoreak  erabaki  beharko  du  zuzendari  nagusiak/administratzaile  nagusiak  hala 

proposatuta.  Orobat,  Kontseilu  Errektoreak  erabaki  beharko  du  talde  horiek 

birmoldatzen  diren  edo  haien  funtzioak  beste  talde  batzuei  ematen  zaizkien, 

Ikastetxearen behar eta erronkei ahalik hobekien erantzute aldera. 

 

80. Artikulua.‐  Haur eta Lehen Hezkuntzako irakasleen lan‐ eta koordinazio‐taldeak 

Ziklo edo maila batera esleitutako irakasleek mailako edo zikloko taldea osatzen dute. 

Haur eta Lehen Hezkuntzako curriculumeko irakasgai edo arlo bateko irakasleek arloko 

taldea osatzen dute. 

Zehar‐proiektu batera esleitutako irakasleek ere lantaldea osatzen dute, proiektu hori 

kooperatibaren  irismen  bereziko  atal  bat  bada  (Euskara  Bizia,  berariazko  finkatze‐

planak, truke‐plana, hobekuntzaren kudeaketa…). 

Lan‐taldeen mahaiburua  zikloko  koordinatzailea  izango  da,  edo  hura  koordinatzeko 

izendatutako pertsonak.  

Talde horien  lan‐bilerak urteko egutegia egitean  zehaztutako esparruan egingo dira, 

eta  Zuzendaritza  Taldeak  eta  etapako  zuzendariak/ikasketaburuak  taldeen  zereginak 

lehentasunen arabera antolatzeko emandako jarraibideen arabera. 

 

81. Artikulua.‐  Haur  eta  Lehen  Hezkuntzako  zikloko  edo  mailako  lan‐taldeen 

funtzioak 

Etapa horietako mailako/zikloko taldeen funtzioak honako hauek dira, bereziki: 

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. 
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b) Mailako edo, kasuan‐kasuan, zikloko  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 orientatzailea 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 adostutako 

haztapenaren 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  ikasketa‐jarduera  hobetzen  laguntzeko,  ebaluazio‐aldi  bakoitzeko  eta 

ikasturteko ikasketa‐prozesuan 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, mailako/zikloko  ikasleen  eskola‐bizitzako  esparru  guztietan.  Bizikidetza 

ebaluatzea,  eta  hura  hobetzeko  iradokizun  eta  proposamenak  helaraztea, 

koordinatzailearen bidez. 

g) Ikasturtean  zehar,  orientazio‐plana  eta  mailako/zikloko  ikasleen  aniztasunaren 

trataera koordinazioz eta koherentziaz aplikatzen dela zaintzea. Koordinatzailearen 

bidez,  neurri  zuzentzaile  egokiak  helaraztea  orientazio‐taldeari  eta 
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zuzendariari/zuzendariordeari/etapako  ikasketaburuari,  eta  adostutako  neurriak 

aplikatzea. 

h) Mailako/zikloko  urteko  programen  garapenaren  eta  betetze‐mailaren  hiru  hilean 

behingo  jarraipena  egitea,  aurrez  ezarritako  adierazleak  kontuan  hartuz. 

Egokitzapen  edo  neurri  zuzentzaile  egokiak  adostea  eta  aplikatzea,  zuzendariari/ 

zuzendariordeari/etapako ikasketaburuari jakinarazi ondoren. 

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.  

 

82. Artikulua.‐  Haur‐hezkuntzako,  lehen eta/edo bigarren hezkuntzako Orientabide 

Taldeak 

Orientabide  Taldeak  honako  hauek  osatuko  dituzte:  zuzendari  pedagogikoak  eta 

etapakoak,  irakasle  orientatzaile  koordinatzaileak  eta/edo  berariaz  izendatutako 

aholkulariak, maila bakoitzeko hezkuntza bereziko  irakasle  tutoreek eta, dagoenean, 

kooperatibako psikologo aholkulariak. 

Orientabide Taldeak koordinatzen ditu Kooperatibako orientatze‐ekintzak eta, bereziki, 

irakasle tutoreen taldeenak. 

Orientabide‐prozesuko  planak  Zuzendaritza  Pedagogikoak  animatu,  koordinatu, 

ebaluatu  eta  eguneratuko  ditu,  eta,  bestela,  eskuduntzaren  eta  esleitutako 

erantzukizun‐esparruaren  arabera  beren  beregi  izendatutako  arduradunak.  Arreta 

berezia  eskaini  beharko  die,  ikasleen  inguruko  diagnostiko‐,  errefortzu‐  eta 

berreskuratze‐jarduerei,  jarrera disruptiboak prebenitzeari eta errespetua, bizikidetza 

eta  lan arduratsua nagusi  izango dituen giroa ahalbidetzeari, Kooperatibako heziketa‐

proiektuko balioak aintzat hartuta. 

Derrigorrezko  bigarren  hezkuntzan  eta  batxilergoetan,  orientabide  akademikoa  eta 

profesionala ere garrantzitsuak izango dira. 
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Eduki  edo  egoera  berezietarako,  ohiko  laguntzaileak  (aholkularitza  pedagogikoko 

zerbitzua, Berritzegunea…) eta  lanbide‐orientaziorako  ikasle ohiak, bazkideak…  izango 

ditu. 

 

83. Artikulua.‐  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako  irakasleen  lan‐ eta koordinazio‐

taldeak 

Mailako  eta/edo  zikloko  taldeak  (koordinazio  bertikalerako)  eta  mintegiak 

(horizontalerako)  dira  derrigorrezko  bigarren  hezkuntzako  eta  batxilergoetako 

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  lan‐

taldea  osatzen  dute,  Kooperatiban  atal  berezia  eta  hedadura  handikoa  direnean, 

adibidez:  Euskara  bizia,  Errefortzuen  plan  espezifikoa,  Truke‐plana,  Hobekuntzaren 

kudeaketa… 

Zikloko koordinatzaileak, mintegiko buruek edo koordinazio‐lanez arduratzen direnek 

zuzenduko dituzte lan‐taldeak. 

Urteko  egutegiarekin  batera  zehaztutako  lan‐bileretan  elkartuko  dira,  eta,  zereginak 

ordenatu  eta  lehenesteko,  zuzendaritza‐taldearen  eta  etapako  zuzendariaren 

jarraibideak hartuko dituzte aintzat. 

 

84. Artikulua.‐  Bigarren hezkuntzako 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. 
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d) Errekuperazioetarako  eta  errefortzuetarako  berariazko  programak  modu 

koordinatuan  aplikatzeko  prestatzea,  ezarrita  dauden  jarraibideen  eta 

mintegietako buruen nahiz ikasleen ordezkarien iritziaren arabera.  

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  ikasketaburuari  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. Beste horrenbeste egitea, hiruhilekoko betetze mailari buruz, 

ezarritako adierazleen arabera. Beharrezko egokitzapenak eta neurri zuzentzaileak 

adostu  eta  aplikatzea,  etapako  zuzendaria  edo  ikasketaburua  jakinaren  gainean 

jartzea eta, dagokionean, mintegi‐buruen, ikasleen ordezkarien eta familien iritzia 

aintzat hartzea. 

i) Etapako  kudeaketa‐taldearen  gidalerroei  jarraiki,  urteko  planen  inguruko 

informazioak  eta  horiek  ikasle  eta  gurasoei  komunikatzeko  saioen  edukia 

koordinatu  eta  prestatzea.  Eta,  dagokionean,  beste  etapa  batzuetarako  edo 

kanpo‐trukerako informazioak prestatzea. 

j) Etapako  zuzendaritza‐  eta  kudeaketa‐taldearen  proposamenak  aztertzea  eta 

etapako  curriculum‐proiektua  eguneratzeko  proposamenak  adostea,  helburu 

hauekin: aniztasuna hobeto tratatzea, baliabideak eta ekipamenduak optimizatzea, 

komunikazioa hobetzea, taldea eguneratzea eta lanbide‐jarduera hobetzea. 

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.  
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85. 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  gidalerroak 

aintzat hartuta. 

Gidalerrootan,  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 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. 
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g) Etapako  kudeaketa‐taldearen  gidalerroei  jarraiki,  urteko  planen  inguruko 

informazioak  eta  horiek  ikasle  eta  gurasoei  komunikatzeko  saioen  edukia 

koordinatu  eta  prestatzea.  Eta,  dagokionean,  beste  etapa  batzuetarako  edo 

kanpo‐trukerako 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.  

 

86. 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. 
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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. 

e) Proiektuaren  urteko  emaitzak  aztertzea,  ikasle,  familia,  langile  eta  abarren 

pertzepzioa barne, eta kanpoko erreferenteekin alderatzea. Ikastolako/ikastetxeko 

planei  jarraiki, hobetzeko ekimenak  zehaztu eta  adostea, eta hiruhilekoan nahiz 

urtean behin jarraipena egiteko helburuak eta adierazleak finkatzea. 

 

3. Kapitulua.  IRAKASLEAK EZ DIREN LANGILEAK 

 

87. 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 heziketa‐

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 eta, bestela, etapako zuzendariaren 

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. 

4.  Ikastetxearen  titularrak kooperatibaren  funtzionamendu egokirako beharrezkoak 

jotzen dituen zerbitzuak azpikontratatzeko eskubidea mantentzen du. 
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88. Artikulua.‐  Irakasleak ez diren langileen diziplina‐araubidea 

Diziplina‐araubideari  dagokionez,  irakasleak  ez  diren  langileak  irakasleak  diren 

langileen diziplina‐araubide berdina izango dute. Ikus 72. Artikulua.  

 

1. Atala.  IKASLE‐IRAKASLEEN IRAKASKUNTZA‐JARDUEREI LAGUNTZEKO ZERBITZUAK 

 

89. Artikulua.‐  Hezkuntza‐premia bereziak dituzten ikasleen laguntzaileak 

Hezkuntza‐premia  bereziak  dituzten  ikasleei  eskolan  eta  beraien  ohiko  bizitzan 

laguntzea  da  horien  zeregina,  eta  irakaskuntzarekin  barik  heziketarekin  du  zerikusi 

handiagoa  horien  jarduerak.  Emango  dion  laguntzaren  eta  eskatzen  zaion  lanbide‐

gaitasunaren bidez,  ikasleari eskolatzen eta gizarteratzen  lagunduko dio, bai eta gero 

eta autonomia handiagoz  jarduten ere,  irakasle  tutorearen eta orientabide‐taldearen 

jarraibideak aintzat hartuta eta Zuzendaritzak ezarritako jarduera‐eremuan. 

90. Artikulua.‐  Erakuslea 

Nahikoa  ezagupen  izan  arren  titulaziorik  ez  duen  pertsona  da  erakuslea.  Irakasle 

titularrak ez bezalako jarduerak gauzatzen ditu, hala irakaskuntzakoak nola hezkuntza‐

prestakuntzakoak,  kontratuan  zehaztu  zaion  arloan,  irakasle  espezifikoaren  eta 

dagozkion mintegiaren  edo  departamentuaren  urteko  programazioaren  barruan  eta 

Zuzendaritzak ezarritako jarduera‐eremuan. 

Jarduera horiek errefortzurako edo errekuperaziorako  izan ohi dira, edo  ikasle  talde 

txikietako  jarduerak  animatu  eta  gainbegiratzeko  (hizkuntzetako  irakurleenak, 

laborategietakoak,  tailerretakoak  eta  abar  adibidez),  baldin  eta  irakasle  titularren 

kopurua txikitzea eragiten ez badute, itunpekoak diren eta ez diren geletan. 

Ez  nahastu  Haur  Hezkuntzako  1.  Zikloko  tutoreekin,  nahiz  eta  bere  lan  kategoria 

hezitzailearena izan, bere lana Haur Hezkuntzako 1. Zikloko irakasle bezala gauzatzen 

duelako. 

 

91. Artikulua.‐  IKTak aplikatu eta kudeatzeko laguntza‐zerbitzuak 

IKTak  ikastetxean  sistematikoki  txertatzea  eta  irakatsi  eta  ikasteko,  ebaluatzeko, 

komunikatzeko  eta  kudeatzeko  prozesuetan  aplikatzea  funtsezkoa  da  Kooperatiban, 

berrikuntzari eta zerbitzuak etengabe hobetzeari begira. 

Kooperatibako zerbitzuak eta horien hedadura oso konplexuak direnez, Kooperatibak 

SOFTWAREan  eta  HARDWAREan  espezializatutako  enpresei  kontratatzen  dizkie 

zerbitzuak, eta Partnerrek ere laguntzen diote. 
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Zeregin  horretarako  izendatutako  pertsonak  erantzukizunez  egingo  du  bere  lana, 

erakunde  titularraren  izenean  eta  heziketa‐proiektua  garatzeko  estrategiei  eta 

Zuzendaritza  Nagusiaren  aginduei  jarraiki.  Kooperatibaren  barruan,  zerbitzu  horren 

ataletako  bat  edo  osoa  kudeatzeaz  arduratzen  den  lagun  baten  (edo  hainbaten) 

jarraibideak hartuko ditu aintzat.  

Zerbitzu  hori  eraginkortasunez  kudeatzeaz,  IKTak  egoki  erabiltzeaz  eta  segurtasuna, 

mantenua eta optimizazioa zaintzeaz arduratuko da. 

Horretarako, gaian gaitasun egiaztatua izatea, heziketa‐proiektuaren ikuspegi orokorra 

eta  Kooperatibaren  planak  ezagutu  eta  partekatzea,  eta  ekimenerako,  lan 

sistematizaturako eta  lankidetzarako trebetasun bereziak  izatea ezinbestekoak  izango 

dira. 

 

92. Artikulua.‐  IKTetako zerbitzuetako arduradunaren eginkizunak 

Zerbitzu informatikoetako arduradunaren eginkizunak hauek dira: 

a) Kooperatibako software‐aplikazio berriak ezagutu eta garatzen laguntzea. 

b) Kooperatibako  IKT  sistema  eta  programen  barruko  eta  kanpoko  informazioa 

ezagutzea  eta  eguneratuta  izatea,  hezkuntza‐sektoreko  irakatsi  eta  ikasteko, 

komunikatzeko eta kudeatzeko prozesuei euskarri aurreratua eman ahal  izateko 

eta  ezarrita  dauden  jarraibideen  arabera  Zuzendaritzari  aurkezteko.  Horrek, 

jarraipena  egin,  erabilera  optimizatu,  hobetzeko  ekimenak  eta  neurri 

zuzentzaileak zehaztu eta Kooperatibaren estrategiaren barruan proiektu berriak 

diseinatuko ditu. 

c) Etapen  ardura  duten  zuzendaritza‐taldeko  kideei  informazioa  eta  aholkularitza 

ematea,  etapa  bakoitzean  IKTek  duten  funtzionamenduari  eta 

aprobetxamenduari  buruz  eta  zehazten  diren  proiektuei  buruz.  Bestalde, 

beharrezkotzat  jotzen  diren  hobekuntza‐lerroak  eta  neurri  zuzentzaileak  ere 

proposatuko ditu, hilean, hiruhilekoan eta urtean behin. 

d) Hala  instalazioen  —UPSak…—  nola  aplikazioen  eta  horien  eguneratzeen 

(segurtasun‐kopien)  automatizazio‐  eta  segurtasun‐sistemen  kudeaketa 

gainbegiratzea. 

e) Ezarritako  jarraibideen arabera, mikroinformatikako  irakasleen  solaskide  izatea, 

haien zalantza, arazo nahiz kontsultei erantzuteko. Dagokionean, kasuan kasuko 

arreta‐zerbitzuetara  bideratzea  arazoa  (ezarrita  dauden  jarraibideen  arabera), 

eta jarraipena egitea. 

f) Tresna informatiko nahiz ofimatikoak egoki eta autonomiaz erabiltzeko funtsezko 

prestakuntza  eta  laguntza  ematea  irakasle  erabiltzaileei,  intzidentzien  ibilbidea 

eta proiektu berriak aintzat hartuta. 
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g) Kooperatibako  instalazio  informatikoak  gainbegiratu,  zaindu  eta  kudeatzea, 

kontratatutako  zerbitzuekin  edo  IKTen  alorrean  erantzukizunak  dituzten  beste 

pertsona  batzuekin  (informatikako,  Intraneteko,  Interneterako  salbideetako, 

WEB orrialdeko… irakasleekin) lankidetzan. 

h) Zuzendaritzak  esleitu  dizkion  IKTetako  hornitzaileen  eta  lankideen  hasierako 

hartu‐emanez arduratzea. Horien artean egongo dira hauek: telekomunikazioen 

eta  lizentzien, ekipamenduen eta aplikazio  informatikoen,  segurtasun‐sistemen 

eta  antibirusen,  ikus‐entzunezko  eta  kopiagintzako  ekipamendu  integratuen, 

IKTetako  konponketa‐  eta  mantentze‐zerbitzuen  hornitzaileak,  zehaztutako 

partnerrak… 

i) Artxiboa euskarri  informatikoan eta paperean  izateko diseinatu eta antolatzea, 

edukien,  zerbitzuen  eta  eraikinen  arabera.  Inbentarioaz,  dokumentazioaz  eta 

Kooperatiban  IKTak  egoki  kudeatzeko  beharrezkoak  diren  protokoloez 

arduratzea,  eguneratutako  estandarrei  jarraiki,  eta  dokumentazioa  artxibo 

nagusira igortzea, Zuzendaritzak ezarritako jarraibideen arabera. 

j) IKTetako  aplikazioen  inguruko  prestakuntzari  eta  ezagupenei  dagokienez 

egunean  egotea,  eta  ikastaroen  urteko  plana  egitea,  foroetan  parte  hartzea, 

irakurtzea…,  Zuzendaritzarekin  hitzartutako  erreferentzia‐esparruaren 

barruan —beharrezko malgutasunez aplikatuko da—. 

k) Zereginak eta planak hobeto betetzeko Zuzendaritzak noizean behin  izendatzen 

dituen barruko eta kanpoko lankideen lana gainbegiratu, bideratu eta ebaluatzea, 

eta ezarritako jarraibideen arabera hura informatuta izatea. 

l) Bere esku  jartzen diren baliabide materialak egoki erabiltzeaz eta optimizatzeaz 

arduratzea. 

m) Bere  ardurapeko  arloan  eta  lankideengandik  heltzen  zaizkion  iradokizun,  kexa, 

erreklamazio  eta  ezadostasunei  erantzutea,  eta  Zuzendaritzaren  aurrean 

iragazki‐lana egitea. 

n) Bere  ardurapeko  arloaren  egoera  eta  ibilbidea  aztertzea,  ezagutzea  eta 

ebaluatzea,  erreferentziekin  eta  adierazle  objektiboekin,  eta  kanpoko 

erreferenteekin  ere  alderatzea. Hobetzeko  jarduerak  eta  planak  Zuzendaritzari 

proposatzea. 

o) Hezkuntzaren  eta  lanaren  esparruan  indarrean  dagoen  legediaren  eta 

ikastetxeko arautegiaren arabera esleitzen zaizkion gainerako zereginak. 

 

2. Atala.  KOOPERATIBAKO ZERBITZUAK ETA ZUZENDARITZARI LAGUNTZEKOAK 

 

93. Artikulua.‐  Idazkaritzako arduraduna (Zuzendaritzakoa) 
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Arduradun horiek aipatzeak ez du esan nahi eratu behar direnik. Kontseilu Errektoreak 

erabaki  beharko  du  Zuzendaritza  Nagusiak  edo  administratzaile  nagusiak  hala 

proposatuta. Orobat, Kontseilu Errektoreak erabaki beharko du arduradun horiei beste 

zeregin batzuk esleitzea eta haien  funtzioak beste organo bati ematea, Zubi Zaharra 

Irakaskuntza Kooperatibaren dinamikaren eta estrategiaren arabera.  

Zeregin  horretarako  izendatutako  pertsonak  erantzukizunez  egingo  du  bere  lana, 

erakunde  titularraren  izenean  eta  haren  planei  eta  Zuzendaritzaren  agindu  eta 

orientabideei eta eguneroko  lanerako  finkatutako  lehentasunei  jarraiki.  Zuzendaritza 

informatuta  izatea,  haren  erabakiei  babesa  ematea  eta  Zubi  Zaharra  Irakaskuntzako 

Kooperatibaren  irudi  korporatiboa  eta  zuzendaritza‐estiloa  transmititzea  ere  horren 

zereginak izango dira. 

Horretarako, komunikatzeko eta harreman pertsonalak izateko gaitasuna behar du, bai 

eta  informazio  konprometigarria  eta  isilpekoa  erabiltzeko  zuhurtasun‐  eta  diskrezio‐

jarrerak,  gizarte‐trebetasunak menperatzea eta bere  zereginei dagozkien  kudeaketa‐

tresna eta ‐teknikak ezagutzea ere. 

Bere  lana dela eta ezagutzen duen  informazio konprometitua  isilpean gorde beharko 

du. 

 

3. Atala.  ZERBITZU EKONOMIKOA/ADMINISTRATIBOAK  

 

94. Artikulua.‐  Zerbitzu  ekonomiko  eta  administratiboetako  eta  zerbitzu 

komunetako arduraduna (burua) 

Arduradun horiek aipatzeak ez du esan nahi eratu behar direnik. Kontseilu Errektorea 

erabaki  beharko  du  Zuzendaritza  Nagusiak  edo  administratzaile  nagusiak  hala 

proposatuta. Orobat, Kontseilu Errektoreak erabaki beharko du arduradun horiei beste 

zeregin batzuk esleitzea eta haien  funtzioak beste organo bati ematea, Zubi Zaharra 

Irakaskuntza Kooperatibaren dinamikaren eta estrategiaren arabera. 

 

Kooperatibako  zerbitzu ekonomiko eta administratiboetako eta  zerbitzu komunetako 

arloa  kudeatzeaz  arduratuko  da,  erakunde  titularraren  izenean  eta  heziketa‐

proiektuari eta haren planei jarraiki. 

Pertsona  horrek  erantzukizunez  eta  eraginkortasunez  egingo  du  bere  lana, 

Zuzendaritza Nagusiaren  agindu  eta  orientabideei  jarraiki. Bestalde,  ezarrita  dauden 

irizpideen  arabera,  Zuzendaritza  Nagusia  informatuta  izango  du,  atal  horretako 

prozesuak hobeto kudeatu ahal izateko. 
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Zereginak ekimenez  gauzatuko ditu, beharrei  aurrea hartu,  irtenbideak  aurresan eta 

Zuzendaritzak  eta  zuzendaritza‐taldeak  zehaztutako  planetako  helburuak  lortzeko. 

Bere  lana dela eta ezagutzen duen  informazio konprometitua  isilpean gorde beharko 

du. 

 

95. Artikulua.‐  Zerbitzu  ekonomiko  eta  administratiboetako  eta  zerbitzu 

komunetako arduradunaren (buruaren) eginkizunak 

Kooperatibako  zerbitzu ekonomiko eta administratiboetako eta  zerbitzu komunetako 

buruak  Zuzendaritzaren  jarraibideen  arabera  egingo  du  lan,  eta,  zuzendari 

kudeatzaileak eta/edo  administratzaile nagusiak emandako beste  zeregin batzuk ere 

izan baditzake ere, besteak beste, honako eginkizun hauek izango ditu: 

a) Arlo  ekonomiko  eta  administratiboa  eta  esleitu  zaizkion  zerbitzu  komunak 

kudeatzea,  osoko  ikuspegiarekin  eta  Kooperatibaren  funtsezko  xedea  den 

hezkuntza integralaren euskarri moduan. 

b) Datu eta erreferentzia objektiboen bidez, Kooperatibak kudeaketa ekonomikoari 

eta zerbitzu administratibo eta ekonomikoei dagokienez duen posizioa ezagutzea. 

Hobetzeko  premiak  eta  aukerak  identifikatzea  eta  horiek  Zuzendaritzari 

jakinaraztea, Kooperatibako planetan sar ditzan. 

c) Arloko  atalei  (kontabilitateari,  fakturazioari,  garraioari,  jangelari,  ingurumen‐

erantzukizunari,  segurtasunari,  arriskuen  prebentzioari…)  eragiten  dieten 

legearen,  teknologiaren,  soziologiaren…  alorreko  aldaketak  eta  inguruko 

jardunbiderik egokienak ezagutzea. Halaber, zuzendaritza‐taldearekin lankidetzan, 

Kooperatiban egin beharreko aldaketak eta egokitzapenak aurreikustea, helburuak 

hobeto lortzeari begira. 

d) Zuzendaritza‐taldearekin  eta  Zuzendaritzarekin  elkarlanean  jardutea  eta  urteko 

aurrekontuak eta kontuak egiteko behar den informazio ekonomikoa haien eskura 

jartzea, gero kontuok Kontseilu Errektoreari aurkezterik izan dezaten. Era berean, 

ezarrita dauden adierazleen arabera urteko eta hiruhilekoko jarraipena egiteko eta 

datuok deskarguetan doitzeko, informazio sistematizatua ematea. Informazio hori 

aurrekontu  orokorraren,  altxortegiaren,  berankortasunaren  eta  inbertsio‐planen 

segimenduari buruzkoa izango da, gutxienez. Bestalde, hezkuntza‐administrazioari 

eta  administrazio  orokorrari,  jagoletza‐kontseiluari,  eskola‐kontseiluari… 

dagozkien  ataletan  aurkeztu  behar  zaien  informazio  ekonomikoa  prestatzen  ere 

lagundu beharko dio Zuzendaritzari. 

e) Kooperatibako  kontabilitate‐prozesuez,  fakturazioaz,  nominak  kudeatzeaz, 

betekizun  fiskalez  eta  ordainketa  nahiz  kobrantzez  arduratzea,  Zuzendaritzak 

finkatutako  barruko  nahiz  kanpoko  laguntzaileekin.  Bankuekiko,  Gizarte 

Segurantzarekiko,  ohiko  hornitzaileekiko…  harremanak  ere  haren  ardurapean 

izango dira. 
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f) Ikasgelak  itundu,  ordainketa  eskuordetua  kudeatu,  diru‐laguntzak  eskatu  eta 

kobratu eta abarretarako behar den dokumentazioa prestatzea. 

g) Zuzendaritzarekin  batera,  Kooperatibarako  laguntza  eta  baliabide  ekonomikoak 

bilatu eta kudeatzea. 

h) Esleitu  zaizkion  zerbitzu  administratibo  eta  komun  osagarriak  ere 

eraginkortasunez  kudeatzea.  Zuzendaritzarekin  batera  urteko  helburuak  eta 

prozesuei  jarraipena  egiteko  adierazleak  zehaztea,  emaitzak  aztertzea  eta 

hobetzeko ekimen berriak diseinatzea.  

i) Ezarritako  jarraibideen  arabera,  etapetako  edo  zehaztutako  arlo  gakoetako 

arduradunei  informazio  segmentatu  egokia  eskuratzea,  hilean  edo  hiruhilekoan 

behin,  haiek  beren  eginkizunak  eta  planetako  helburuak  hobeto  bete  ditzaten. 

Zehazki,  datu  hauek  emango  dituzte:  gastuen  jarraipena,  kontsumo  kritikoak, 

absentismoa, mantentzea, garraio‐ eta jangela‐zerbitzuak… 

j) Zuzendaritzarekin  lankidetzan  jardutea,  indarreko  legediaren  baitan  langileen 

ordezkari  legalekin ‐Enpresa Batzordea, Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordea 

eta abar— negoziazioak kudeatzeko. 

k) Bere agindupean diharduten langileen lana orientatu, gainbegiratu eta ebaluatzea. 

l) Zuzendaritza‐taldearekin  elkarlanean,  irakasleak  ez  diren  langileen  trebakuntza 

sustatzea  eta  beren  eskuduntza‐esparrua  hobetzeko  sortzen  diren  proposamen 

eta ekimenak aztertzea, Kooperatibako planei jarraiki bidea emateko. 

m) Kooperatibako bizitza girotzea eta bertako prozesuak ahalik eta ondoen garatzeko 
ahaleginak  egitea,  hau  da,  jarduera  osagarrien  programak,  gertakariak,  trukeak, 

argitalpenak… egoki gauza daitezen saiatzea. 

n) Bere  jarduera‐eremuko  dokumentazioa  egoki  zaindu  eta  erabiltzea,  eta 

Zuzendaritzak  finkatutako  irizpideen  arabera  Kooperatibako  artxibo  nagusian 

gordailatzea. Dokumentazio horretan, honako hauek sartzen dira: legeak eskatzen 

dituen dokumentu ekonomiko eta administratiboak, kontabilitate‐liburuak, urteko 

txostenak  eta  ikuskaritza‐txostenak,  bere  erantzukizunpeko  prozesuen 

kudeaketari buruzko urteko planak eta txostenak… 

 

96. Artikulua.‐  Ofizial administraria 

Erantzukizunez  eta  ekimenez  jardungo  du,  zuzendaritza‐taldeko  eta/edo  atal  edo 

zerbitzu bereziko arduradunaren aginduei jarraiki. Arloa hobetzeko helburuak zehazten 

lagunduko  du.  Lan  hauek  egingo  ditu:  ofimatikakoak,  burokraziakoak, 

kontabilitatekoak,  inbentarioak,  zuzendaritza‐taldearen deialdiak, hitzorduak ematea, 

jendea artatzea, hornitzaileekin harremanak izatea. 

Bere  lana dela eta ezagutzen duen  informazio konprometitua  isilpean gorde beharko 

du. 

 



 

77 

 

97. Artikulua.‐  Administrari laguntzailea 

Administrari  laguntzaileak  zuzendaritza‐taldeko  eta/edo  atal  edo  zerbitzu  bereziko 

arduradunaren  aginduei  jarraiki  jardungo  du.  Besteak  beste,  lan  hauek  egingo  ditu: 

ofimatikakoak, burokraziakoak, kontabilitatekoak,  inbentarioak, deialdiak, hitzorduak, 

Kooperatibako langileak eta jendea artatzea. 

Bere  lana dela eta ezagutzen duen  informazio konprometitua  isilpean gorde beharko 

du. 

 

4. Atala.  GARBITASUNEKO, MANTENTZEKO, ZAINTZAKO ETA ABARRETAKO ZERBITZU OSAGARRIAK 

ETA KOMUNAK 

 

98. Artikulua.‐  Mantentzeko arduraduna 

Arduradun horiek aipatzeak ez du esan nahi eratu behar direnik. Kontseilu Errektorea 

erabaki  beharko  du  Zuzendaritza  Nagusiak  edo  administratzaile  nagusiak  hala 

proposatuta. Orobat, Kontseilu Errektoreak erabaki beharko du arduradun horiei beste 

zeregin batzuk esleitzea eta haien  funtzioak beste organo bati ematea, Zubi Zaharra 

Irakaskuntza Kooperatibaren dinamikaren eta estrategiaren arabera. 

Zeregin  horretarako  izendatutako  pertsonak  erantzukizunez  egingo  du  bere  lana, 

erakunde titularraren izenean eta haren planei eta zuzendari kudeatzailearen eta/edo 

administratzaile  nagusiaren  edo  horrek  eskuordetza  emandakoaren  agindu  eta 

orientabideei  jarraiki. Bestalde, eraikinak egoera onean daudela, ekipamenduek ondo 

funtzionatzen  dutela  eta  instalazioak,  biltegiak  eta  hornidura‐sare  propioak  (ura, 

elektrizitatea,  gasa,  gasolioa,  IKTak…)  optimizatuta  daudela  bermatzeko  informazioa 

eta aholkularitza emango dio nagusiari. 

Zeregin  horretarako  egiaztatutako  ezagupenak  eta  eskarmentua  izango  du,  eta 

gainbegiratzeko,  berrikusteko,  konpontzeko  eta  hobetzeko  zereginak  gogotsu  eta 

arretaz  beteko  ditu.  Segurtasuneko  eta  higieneko  eta  prebentzioko  arautegia 

betetzeko, behar izanez gero, kanpoko edo barruko lankideak izendatuko dira. 

Kooperatibaren antolamendua eta  zerbitzuak konplexuak direnez, eginkizun horrekin 

batera giltzazaintzan ere jardun dezake. 

 

99. Artikulua.‐  Atezaina 

Arduradun horiek aipatzeak ez du esan nahi eratu behar direnik. Kontseilu Errektorea 

erabaki  beharko  du  Zuzendaritza  Nagusiak  edo  administratzaile  nagusiak  hala 

proposatuta. Orobat, Kontseilu Errektoreak erabaki beharko du arduradun horiei beste 
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zeregin batzuk esleitzea eta haien  funtzioak beste organo bati ematea, Zubi Zaharra 

Irakaskuntza Kooperatibaren dinamikaren eta estrategiaren arabera. 

Mantentzeko  eta  Zerbitzu  Komunetako  arduradunaren  edo  zeregin  horretarako 

berariaz  izendatutako  zuzendaritza‐taldeko  arduradunaren  funtzionamendurako 

jarraibide  eta  irizpideen  arabera,  Kooperatibaren  finkako  higiezin  eta  gelak  zaintzea 

izango  da  horren  ardura,  baita  eskola‐ordutegitik  eta  ‐egutegitik  kanpo  ere. Hortaz, 

Kooperatiban bertan izango du bizilekua, eta baimenik gabeko pertsonei ez die sartzen 

utziko. 

Atezain‐lanak  ere  egingo  ditu.  Ikastolaren  antolamendua  eta  zerbitzuak  konplexuak 

direnez, eginkizun horiez gain aparkaleku‐ nahiz garbiketa‐zerbitzuetako edo antzeko 

lanak ere egin ditzake. 

 

 

100. Artikulua.‐  Zerbitzuetako laguntzailea 

Arduradun horiek aipatzeak ez du esan nahi eratu behar direnik. Kontseilu Errektorea 

erabaki  beharko  du  Zuzendaritza  Nagusiak  edo  administratzaile  nagusiak  hala 

proposatuta. Orobat, Kontseilu Errektoreak erabaki beharko du arduradun horiei beste 

zeregin batzuk esleitzea eta haien  funtzioak beste organo bati ematea, Zubi Zaharra 

Irakaskuntza Kooperatibaren dinamikaren eta estrategiaren arabera. 

Kooperatibako  eskola‐bizitza  egokia  izan  dadin  ahaleginduko  da.  Horretarako, 

garbiketetan,  zaintzan,  oharretan,  materialak  banatzen,  mantentzean  eta  antzeko 

beste  zeregin batzuetan  lagunduko du, Kooperatibaren plan eta programen barruan 

eta zerbitzu horietako arduradunen jarraibide eta irizpideen arabera. 

100‐bis. Artikulua.‐  Zelaria 

Arduradun horiek aipatzeak ez du esan nahi eratu behar direnik. Kontseilu Errektorea 

erabaki  beharko  du  Zuzendaritza  Nagusiak  edo  administratzaile  nagusiak  hala 

proposatuta. Orobat, Kontseilu Errektoreak erabaki beharko du arduradun horiei beste 

zeregin batzuk esleitzea eta haien  funtzioak beste organo bati ematea, Zubi Zaharra 

Irakaskuntza Kooperatibaren dinamikaren eta estrategiaren arabera. 

Kooperatibako  eskola‐bizitza  egokia  izan  dadin  ahaleginduko  da.  Horretarako, 

garraioan, jangelan eta antzeko beste zeregin batzuetan lagunduko du, Kooperatibaren 

plan  eta  programen  barruan  eta  zerbitzu  horietako  arduradunen  jarraibide  eta 

irizpideen arabera. 

 

V. TITULUA ‐ ESKOLAZ KANPOKO HEZKUNTZA ZERBITZUAK ETA GARRAIO, JANTOKI 

ETA BESTE ZERBITZU OSAGARRI BATZUK 
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101. 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  irakasle  berezien  eta  gorputz‐hezkuntzako 

irakasleen  laguntza  izango  dute,  behar  izanez  gero,  zuzendaritza‐taldeak 

koordinaturik. 

Ondorioz, euskarazko eduki eta helburuak garrantzizko gaiak  izango dira atal eta 

talde  bakoitzaren  urteko  programazioan,  helburu  eta  segimendu‐adierazleetan 

eta  jarduera  horretako  ikasle  bakoitzaren  eboluzioaren  ebaluazioan,  baita 

familiari  eman  beharreko  informazioan  ere,  Kooperatibak  erabakitako  formatu 

eta euskarrietan. 

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 Kontseilu Errektoreak,  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. 

Parte‐hartzea  berdintasunezkoa  izango  da,  baina  baita  malgua  ere,  batez  ere 

Lehen Hezkuntzako hasierako urratsetan. Bigarren Hezkuntzan, berriz,  jokalarien 

gaitasun eta trebetasunen mende egongo da parte‐hartzea. Hala ere, jokalari bati 

ere ez zaio ukatuko, gutxienez,  lehiaketa‐denboraren heren batean —kadete eta 

antzeko mailetan— eta % 25ean —gazte‐mailan— parte hartzeko eskubidea. 

1. Kapitulua.‐  ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK 
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Entrenatzaile  eta monitoreek  irizpide  horien  berri  izango  dute,  eta  datu‐bilketa 

sistematiko eta homogeneoa errazteko eta, hiru hilean behingo segimenduetan, 

ebaluazioa egiteko euskarriak ere jasoko dituzte. 

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. 

Indarrean  dagoen  legediaren  arabera,  aurrerapen  hori  Kontseilu  Errektoreari 

aurkeztuko zaio, apirilaren hasieran, eta ondoren Eskola Kontseiluari. 

Ikastaroa amaitu aurretik, maiatzean, ikasleek aurretiko izen‐ematea egingo dute, 

eskainitako jardueren diseinua eta baldintzak kontuan hartuta. 

Aurretiko  izen‐ematea  ez  da  behin  betikoa  izango,  harik  eta  arduradunek, 

uztailaren  hasieran,  berretsi  arte.  Horretarako,  eskaera  kopurua  erabilgarri 

dauden plaza edo baliabide kopurura iristen den edo kopuru hori baino handiagoa 

den izango dute kontuan. 

Aurretiko  izen‐ematea  ez  da  behin  betikoa  izango,  harik  eta  arduradunek, 

uztailaren  hasieran,  berretsi  arte.  Horretarako,  eskaera  kopurua  erabilgarri 

dauden plaza edo baliabide kopurura iristen den edo kopuru hori baino handiagoa 

den izango dute kontuan. 

Eskolaz  kanpoko  kirol‐  eta  kultura‐jardueren  planaren  emaitzen  analisiak  eta 

helburuen  betetze‐mailak  urteko  memoriaren  atal  bat  osatuko  dute,  baita 

hileroko  eta  hiru  hilean  behingo  segimenduaren  atal  bat  ere.  Horretarako, 

finkaturiko adierazleak,  sail eta  taldeen arduradunek emandako  informazioa eta 

ordezkari  gisara  diharduten  gurasoen  datuak  hartuko  dira  aintzat,  aurrez 

zehaztutako protokoloei jarraiki. 

5. Bigarren Hezkuntzan bi kirol‐talde edo gehiago eratzen badira, kirol‐ataleko talde 

teknikoak  erabakiko  du  zer  jokalari  ariko  diren  talde  bakoitzean,  Kontseilu 

Errektorearen eta Zuzendaritzaren irizpideei jarraiki. 

6. 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. 

7. Kontseilu  Errektoreak,  Zuzendaritzak  eta  eskolaz  kanpoko  jardueren 

koordinatzaileak  adieraziko  diete  bazkideei  ezen  haien  seme‐alabei  eskolaz 
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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. 

8. Eskolaz  kanpoko  jardueretako portaera desegokiak  zuzentzeko prozedura Barne 

Araudi honetako Ikasleen Eskubide eta Betebeharren Tituluak jasotakoa izango da. 

 

Zubi Zaharra  Irakaskuntza kooperatibak   ekintza hauek nahi dituen enpresa, pertsona 

fisiko edo elkarteekin  azpikontratatu edo hitzarmen bidez bideratu ditzake, beti 

ere Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua errespetatzen badute. 

Enpresa edo elkarteekin bideratuz gero, enpresa edo elkarte horiekiko kontratu bidez 

egingo  da.  Pertsona  fisikoekin  eginez  gero,  Bolondresen  Erregimena  aplikatuko 

zaie, II eranskina. 

 

102. Artikulua.‐  Taldeetako ordezkarien eginkizunak 

Taldeetako ordezkarien eginkizunak hauek izango dira funtsean: 

a) Gurasoen  eta  entrenatzaile/monitorearen  edo  ataleko  arduradunaren  arteko 

solaskide izatea. 

b) Talde bisitarien ordezkariei harrera egitea eta haien egonaldia atsegina izateko eta 

Kooperatibaren  gomuta  pozgarria  eramateko  behar  dituzten  informazioa  eta 

baliabideak eskuratzea. 

c) Taldeko  gainerako  gurasoekin  batera,  euskararen  erabilera  positiboa  eta 

Kooperatibaren balioak eta irudi ona sustatzea. 

d) Zelaiko ordezkari moduan jardutea, joko garbia sustatzea eta, beharrezkoa izanez 

gero, animoak baretu eta gatazka‐arriskua saihestea.  

e) Entrenatzaile/monitorearekin  lankidetzan  jardutea,  ikasleek  instalazioak  eta 

baliabideak egoki erabil ditzaten eta dena  jaso eta behar bezala gordetzen  lagun 

dezaten. 

f) Jardueren koordinatzailearekin edo ataleko arduradunarekin lankidetzan jardutea, 

taldearen edo atalaren jarduerei dagozkien izapide burokratikoetan.  

103. Artikulua.‐  Irakaskuntzako  Kooperatibak  sustatutako  Kirol  Taldearen  eta 

Kultura Elkartearen izaera, eraketa eta gobernua 

1. Zubi  Zaharra  Irakaskuntzako  Kooperatibak  sustatzen  eta  eratzen  duen  kirol‐

taldearen  edo  kultura‐elkartearen  arrazoia,  izaera  eta  helburu  orokorrak  bat 

etorriko dira Kooperatibarenekin. 

2. Gobernu Batzordea honako hauek osatuko dute: 
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‐  Gobernu  Batzordeak  eratzean  erabaki  duen  Kontseilu  Errektoreko  kide 

kopuruak;  bost  (edo  hiru)  izango  dira  gutxienez.  Lehendakari‐,  diruzain‐  eta 

idazkari‐lan eta ‐erantzukizunak Kontseilu Errektoreko kideen artean banatuko 

dira. 

‐  Ikasle  kopuru  handiena  biltzen  duen  kirol‐ataleko  ordezkarien  ordezkariak; 

parte  hatzen  duten  ikasleak  %  45etik  gorakoak  izanez  gero,  bi  ordezkari 

hartuko dira. 

‐  Ikasleen % 21etik gorako partaidetza duen kirol‐ataleko ordezkari batek. 

‐  Ikasleen % 21etik gorako partaidetza ez duten kirol‐arloetako ordezkari banak; 

bi izango dira, ikasleen % 28ko partaidetza badute guztira. 

3. Lehendakari‐, diruzain‐ eta  idazkari‐lan eta  ‐erantzukizunak Kontseilu Errektoreko 

kideen artean banatuko dira. 

4. Zuzendaritza  Batzordeko  bileretan  hartuko  dute  parte,  hitzarekin  baina  botorik 

gabe, Zuzendaritza Nagusiak eta Zuzendaritza Pedagogikoak, baldin eta pertsona 

berak betetzen ez baditu, eta eskolaz kanpoko koordinatzaileak. 

 

104. Artikulua.‐  Monitoreak/entrenatzaileak/boluntarioak 

Ikus II eranskina. 

2. Kapitulua.‐  JANGELAKO ZERBITZU OSAGARRIA 

Ikus XII eranskina. 

3. Kapitulua.‐  GARRAIOKO ZERBITZU OSAGARRIA 

 

Ikus XII eranskina. 

4. Kapitulua.‐  UDALEKUEN,  UDAKO  ATZERRIKO  EGONALDIEN,  TRUKEEN  ETA 

ABARREN ZERBITZU OSAGARRIA 

 

Ikus eskolaz kanpoko jardueren atalari eta artikuluei egindako iruzkinak. 

VI. TITULUA ‐ IKASLEAK 

 

1. Kapitulua.‐  IKASLEEN ESKUBIDEAK 
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Jarraian  2017‐04‐25ean  Eskola  Kontseiluak  onarturiko  eta  2018ko  irailaren  1ean 

indarrean sarturiko  Ikasleen Barne Araubideko eskubideak jasotzen dira. 

1 ATALA.  Ikaslearen Barne Araubidea: eskubideak 

 
105.‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  hezkuntza  integrala  jasotzeko  eskubidea  dute: 
intelektuala, afektiboa,  fisikoa eta soziala. Hezkuntza honek oinarrizko konpetentzien 
guztien  garapena  ekarriko  du.  Hori  lortzeko,  laguntza  eta  bitartekoak  bermatuko 
zaizkie. 
 

106.‐  artikulua:  Zubi  Zaharra  Irakaskuntzako  Kooperatibako  ikasleek  funtsezko 

eskubide hauek dituzte: 

1.  Ikasleek  hezkuntza  integral,  eleanitz  eta  kalitatezkoa  jasotzeko  eskubidea  dute. 

Horretarako,  heziketa‐proiektu  berritzaile  eta  dibertsifikatua  erabiliko  da,  beren 

nortasuna  autonomia  gero  eta  handiagoarekin  garatzeko  eta  egungo  nahiz 

etorkizuneko  erronkei  aurre  egiteko  aukera  izan  dezaten,  inguruan  eta munduan 

pertsona  jantzi, kolaboratzaile eta errespetudun moduan parte hartuz, euskararen 

eta euskal kulturaren ezagupenean oinarrituta. Hauxe esan gura du horrek: 

a) Ezagupen  eta  gaitasun  humanistiko,  matematiko,  zientifiko,  tekniko  eta 

estetikoak  jasotzea, beraien gaitasunak,  interesak eta erritmoak errespetatuko 

dituzten eta ingurura irekita egongo diren prozedura aktibo eta esanguratsuen 

bidez. Helburu  eta  prozedura  horiek  zehaztuta  egongo  dira maila  bakoitzeko 

irakaskuntza‐ eta  ikaskuntza‐programetan, bai eta behar bezala haztatuta ere, 

irakasgaien ebaluazio‐sistemetan. 

b) Curriculum  eleanitzean  aurreikusita  dagoen  ahozko  nahiz  idatzizko 

komunikazio‐gaitasuna bi hizkuntza ofizialetan  lortzea, bai eta  ingelesean ere. 

Horretarako, gaitasun horiek atal berezi gradualetan  txertatuko dira,  irakasgai 

horietako  eta  hizkuntza  horietan  ematen  diren  irakasgaietako  programen 

irakaskuntza‐, ikaskuntza‐ eta ebaluazio‐prozesuetako eduki eta helburuekin. 

c) Hiritar‐kontzientzia  trebatzea  eta  Euskal  Herriko  kide  den  aldetik  bere 

identitate kulturala aurkitzea, hau da: enkarterri eskualdeko eta Euskal Herriko 

edo  euskara  partekatzen  duten  eta  euskal  ondare  kulturalean  parte  hartzen 

duten  lurralde  historiko  guztien  testuinguru  sozioekonomiko  eta  kulturala 

ezagutzea.  Euskal  Herriaren  ibilbide  historikoa  eta  irekita  dituen  prozesuak 

(bilakaera, egokitzapena eta susperraldia) ezagutzea. Foru‐ibilbidea,  indarreko 

legeak  (konstituzioa,  EAEko  estatutua,  forua  hobetzea…)  eta  lurraldeko 

bakoitzeko foru‐erakundeak —Arabakoa, Bizkaikoa, Gipuzkoakoa, Nafarroa eta 

Iparraldekoak batez ere— ezagutzea. 
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d) Estatu  espainiarraren  testuinguru  kultural,  sozial,  natural  eta  politiko–

administratiboa  eta  irekita  dituen  prozesuak  (egokitzapena  eta  bilakaera) 

ezagutzea. Europar Batasunari buruz ere gauza bera egingo da. 

e) Munduko hiritarraren eta partekatzen dugun planeta honen, berorren mugen 

eta gure erruz izan ditzakeen arriskuen kontzientzia garatzeko bideak jartzea. 

f) Giza  Eskubideen  Deklarazio  Unibertsalarekin  eta  Haurraren  Eskubideen 

Deklarazio Unibertsalarekin koherenteak izango diren balio etiko eta moraletan 

prestatzea. 

g) Pertsonen arteko  lankidetzarako eta elkartasunerako, bakerako, askatasunera, 

tolerantziarako  eta  pertsonen  nahiz  herrien  eskubide  eta  askatasunak 

errespetatzeko prestatzea, bizikidetzaren printzipio demokratikoen baitan. 

h) Ikasteko ohitura  intelektual eta teknikoak hartzea, IKTak  informazioa eskuratu, 

landu  eta  partekatzeko  erabiltzearen  ondoriozkoak  barne,  etengabeko 

prestakuntza, jakin‐min intelektuala eta jakintzarako sarbidea ahalbidetzeko. 

i) Gaitasun  fisikoak eta osasunaren  alorrekoak  garatzeko  aukera emango duten 

ezagupen, ohitura eta jarreretan heztea.  

j) Afektibitatea eta besteekiko harremanak lantzea. 

k) Norberaren aisialdia antolatzeko eta aisialdirako heztea. 

l) Prestakuntza erlijiosoa jasotzeko eskubidea. 

m) Irakaskuntzaren, bizikidetzaren eta eskola‐zerbitzuen kalitatea hobetzen parte 
hartzea. 

2.  Helburu  horietan  oinarrituz  taxutuko  dira  Zubi  Zaharra  Kooperatibaren  heziketa‐

proiektua  eta  curriculum‐proiektua,  bai  eta  irakaskuntza‐jardueren,  eskolaz 

kanpoko  jardueren,  jarduera osagarrien eta  zerbitzuen urteko planeko programak 

ere,  ikasleekiko  jardueretan  parte  hartzen  duten  langile  eta  laguntzaile  guztiekin 

helburuok hobeto lortzeko. 

3.  Ikasleek eskubidea dute, eskola‐jardunaren antolamendua eta eskolako espazio eta 

instalazioen  erabilera  beraien  irakatsi  eta  ikasteko  prozesuak,  prestakuntza  eta 

bizikidetza hobetzeko asmoz ezarrita egon daitezen. 

 
107.‐ artikulua: Ikasle guztiek arreta, ahalik eta lasterren, jasotzeko eskubidea dute: 

_ Ikastola eta irakasleriaren aldetik. 

_ Dagokien erakundeen aldetik beharrezkoa izango balitz. 
 
Absentismo egotekotan Ikastolak Ikuskaritza informatu behar du. 
Indarkeria‐zantzurik atzematekotan irakasleriak zuzendaritza informatu behar du. 
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108.‐ artikulua. 

1. Ikasle  adingabeek  Zubi  Zaharra  Irakaskuntzako  Kooperatibaren,  irakasleen  eta, 
dagokionean,  irakasle  ez  diren  langileen  edo  kolaboratzaileen  arreta  ahalik  eta 

lasterren jasotzeko eskubidea dute.  

2. Arreta hori zuzenean eskainiko dute, beren eskumenen barruan badago. Ez badago, 

aitzitik,  erakunde  edo  zerbitzu  eskumendunari  helaraziko  zaio  kasua.  Era  berean, 

gurasoei,  adingabearen  tutoreari  edo,  beharrezkoa  balitz,  Fiskaltzari  gertakarien 

berri emango zaie, berehala. 

3. Zubi Zaharra Irakaskuntzako Kooperatiba eta bertako langileak, ikasleei behar duten 
arreta berehala ematea bazter utzi gabe, behartuta daude tratu txarrak edo haurren 

babesik  gabeko  edo  arriskuko  egoerak  adingabeen  babesari  buruzko  eskumena 

duten  herri‐administrazioei  edo,  beharrezkoa  denean,  Fiskaltzari  edo  Agintaritza 

Judizialari  jakinaraztera.  Esku‐hartzeen  kalitatea  eta  eraginkortasuna  bermatzeko 

beharrezkoak diren datu eta argibideen berri eman beharko dute, eta administrazio 

horiei  laguntza  eman  beharko  diete,  egoera  horiek  saihestu  eta  konpontzeko, 

adingabeen interesei lehentasuna emanez. 

4. Era  berean,  derrigorrezko  eskolatze‐adineko  ikasleren  bat  eskolatu  gabe  dagoela 
edo  ikasleren  batek  absentismo‐maila  handia  duela  atzematen  bada,  hezkuntza‐

agintariei  eta  tokiko  erakundeei  jakinarazi  beharko  zaie,  eskola‐absentismoaren 

aurka  inplikatuta  dauden  administrazio  eta  erakunde  guztien  arteko  lankidetza 

lortzearren.  Nolanahi  ere,  behar  den  diskrezioz  jardungo  da,  eta  ikasle 

adingabearen bizitza pribatuan sartzea saihestuko da, beharrezkoa ez bada. 

5. Emakumeen eta haurren aurkako  indarkeria‐zantzurik atzeman badute,  irakasleak 

behartuta  egongo  dira  zantzu  horiek  ikastetxeko  gobernu‐organoei  jakinaraztera, 

Haurrak  eta  Nerabeak  Zaindu  eta  Babesteari  buruzko  2005rko  otsailaren  18ko 

3/2005  Legean  nahiz  Emakumeen  eta Gizonen  arteko  Berdintasunerako  2005eko 

otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 31. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. 

 
109.‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  ikastolaren  babesa  jasotzeko  eskubidea  dute,  baita, 
euren  gorabehera pertsonal eta euren  familiari buruz daukaten  informazioa  isilpean 
gordeta izateko ere. 
 

110.‐ artikulua.   

1. Ikasle adingabeek  Irakaskuntzako Kooperatibak haien ohorea,  intimitatea eta  irudi 

propioa babesteko eskubidea dute. 

2. Zuzendaritza‐taldeak eta etapetako kudeaketa‐taldeek behar diren neurriak hartuko 
dituzte, bereziki  ikasle  adingabeen ohorerako,  intimitaterako eta  irudi propiorako 

eskubideei  inork  eraso  edo  kalte  egin  ez  diezaien.  Horretarako,  Titulu  honetako 
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betebeharren  kapituluan  teknologia  berrien  erabilera  arautzeko  eta  horiek 

mugatzeko mekanismoak garatu dira. 

3. Ikastetxeetako  gobernu‐organoen  ardura  izango  da,  bereziki  adingabeko  ikasleen 
bizitza pribatuan, familian, etxean edo postan  ikastetxeko  inor arrazoirik gabe edo 

legez  kanpo ez  sartzea.  Familiei Kooperatibaren bizimoduari,  irakatsi eta  ikasteko 

jarduerari eta tutoretza‐ekintzari buruzko jakinarazpenak, komunikazioak eta agiriak 

igorriko  zaizkie  soilik,  ikasleen  bitartez.  Igorleak  hauek  izan  daitezke:  hezkuntza‐

administrazioko  organoak,  Kooperatibako  gobernu‐organoak  eta  etapetako 

kudeaketa didaktikokoak,  irakasleak, gurasoen ordezkariak  (Zuzendaritza  jakinaren 

gainean  jarrita)  eta  legearen  barruan  eratutako  ikasle‐elkarteetako  ordezkariak 

(Kooperatiban kreditatuta badaude eta Zuzendaritzaren baimenarekin). 

4. Zuzendaritza‐taldeko  kideek,  etapetakoek,  irakasleek  nahiz  administrazioko  eta 

zerbitzuetako  langileek beren  lanbide‐jardueraren bidez  ikasleei eta haien  familiei 

buruz  eskuratzen  dituzten  datu  pribatu  guztiak  behar  den  diskrezioz  erabiliko 

dituzte. 

5. Era  berean,  ikasleei  buruzko  informazioa  edo  haien  irudia  edo  izena 

komunikabideetan  hedatzea  nahiz  erabiltzea  eragotziko  dute  Kooperatibako 

gobernu‐organoek,  ikasleen  intimitateari,  duintasunari,  ohoreari,  ospeari  edo 

legezko interesei kalterik egin ez diezaieten. 

 
111.‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  euren  aprendizai  prozesuari  dagokion  informazio 
objetiboa  jasotzeko  eskubidea  dute:  helburuak,  ebaluaketa,  arautegia  edo  dagokion 
bestelako informazioa. 
 
112.‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  bere  ikasketa‐prozesua  (ebaluazioaren  jarraipena), 
komunikazio idatziaren bitartez, ezagutzeko eskubidea dute. 
 
Era  berean,  azterketak  ikasgelan  bertan  ikusteko  eskubidea  ere  izango  dute,  eta 
zuzenketarekin ados ez baleude, prozedura honi  jarraituko  liokete,  jarraian agertzen 
den ordenean: 

a) Irakaslearekin hitz egin. 
b) Tutorearekin hitz egin. 
c) Zuzendari pedagogiko/Ikasketa buruarekin hitz egin. 
d) Zuzendari orokorrarekin hitz egin. 

 

 

113.‐ artikulua: 
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1.  Ikasleek eskubidea dute, dedikazioa, ahalegina eta errendimendua objektibotasunez 

aintzat hartu eta balioets diezaieten. 

2.  Hori  bermatzeko,  Irakaskuntzako  Kooperatibaren  gobernu‐organoek  eta 

Zuzendaritzak  hauxe  bermatuko  dute,  BA  honen  eta  horren  ondoriozko  arauen 

bidez:  irakasgai,  maila  edo  ziklo  bakoitzean  gainditu  behar  diren  helburu  eta 

edukiak eta lortu behar diren gaitasunak zein diren argitaratu behar dituzte irakasle 

guztiek  ikasturte‐hasieran,  bai  eta  curriculum‐proiektuaren  baitan  erabiliko  diren 

ebaluazio‐irizpideak eta horien haztapen zehatza ere. Bai  ikasleek bai haien guraso 

nahiz  ordezkari  legalek  eskubidea  dute,  programazioak  biltzen  dituen  irakasgaiko 

dokumentazioa  eta  ebaluazio‐irizpideak  jasotzen  dituena  eskuratzeko,  kasuan 

kasuko irakasleari eskatu ostean. 

3.  Era  berean,  ikasleek  eta  haien  guraso  nahiz  ordezkari  legalek  eskubidea  dute, 

irakasleei  argibideak  eskatzeko,  jarduera  akademikoetako  edo  ebaluazio  partzial 

nahiz  amaierakoetako  kalifikazioei  buruz.  Era  berean,  hala  eskatuz  gero,  azken 

kalifikazioan eragina izango duten lanak, ariketak eta probak ikusteko aukera izango 

dute, zuzendu ondoren. 

4.  Ikasleek edo haien ordezkari  legalek eskubidea  izango dute, orobat, eskatu ostean 

idatzitako proben kopia etxera eramateko,  jarraipen zehatzagoa egin ahal  izateko, 

ikastolak zehaztuko duen prozeduraren arabera: 

1) 48 orduko epea izango du ikasleak azterketaren kopia eskatzeko. 
2) Irakaslearekin batzartu azterketa ikusi eta zuzenketak komentatzeko.  
3) Irakaslearekin batzarra egin ondoren ere  ikasleak azterketaren kopia eraman 

nahi  badu,  idatzi  bat  bete  beharko  du   non  azterketa  atera  nahi  izatearen 
arrazoia azaltzen den. 

 

5.  Idatzizko  ohiko  eta  ezohiko  proba  eta  azterketak  eta  ikasleei  itzuli  ez  zaizkien 

ariketak kasuan kasuko sailean gordeko dira, Zuzendaritzak zehaztutako bitartekoen 

bidez, ohiko eta ezohiko azken deialdietako kalifikazioen aurka erreklamatzeko epea 

iragan  bitartean.  Kanpoko  instantzien  aurrean  erreklamazioa  egiten  bada,  ikasle 

aurkezlearen eta gainerako ikasleen probak gorde egingo dira, erreklamazioa erabat 

ebatzi bitartean, konparaketa‐oinarri gisa erabiltzeko.  

6.  Kalifikazioak  Kooperatibak  zehaztu  duen  buletin‐sistemaren  bidez  jakinaraziko 

zaizkie  familiei.  Buletinak  euskarri  digitalean  ematen  badira,  Kooperatibak 

beharrezko  sistemak  ezarriko  ditu,  hirugarren  pertsonek  horietan  sartzerik  eta 

manipulatzerik izan ez dezaten. Eta, eskatzen duten gurasoei, paper‐euskarrian ere 

emango dizkie. Era berean, noizbait kalifikazioen aktak argitaratzen badira, horien 

konfidentzialtasuna  bermatzeko  beharrezko  prozedurak  finkatuko  ditu 

Kooperatibak, zenbakizko gakoen edo antzekoen bitartez. 
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Ikaslearen  gurasoak  bananduta  badaude,  ikastetxea  arduratuko  da,  indarreko 

arauei  jarraiki, guraso‐ahala dutenei  idatzizko eskola‐informazioa eta seme‐alaben 

kalifikazioak  helarazteaz,  ikastetxean  ahal  dela.  Eta  aparteko  beste  prozeduraren 

bat  beharrezkotzat  jotzen  bada,  postaz  bidaltzea  adibidez,  guraso  interesatuak 

ordaindu beharko ditu kostuak. 

7.  Zuzendaritza‐taldeak  diseinatuko  du  tutoreek  eta  irakasleek  ikasleen  gurasoekin 

komunikatzeko  urtean  erabiliko  duten  programa,  telefono  bidez  nahiz  beste 

edozein  euskarri  bidez  jakinarazpenak  igortzeko  eta  elkarrizketak  izateko  planak 

aintzat hartuz, betiere. 

Haur‐hezkuntzan,  gutxienez  bi  elkarrizketa  pertsonal  izango  ditu  tutoreak  ikasle 

bakoitzaren gurasoekin edo tutore legalarekin.  Lehen hezkuntzan eta derrigorrezko 

bigarren  hezkuntzan  gutxienez  hiru  elkarrizketa  pertsonal  izango  ditu  tutoreak 

ikasle bakoitzaren gurasoekin edo tutore legalarekin. 

Edozein  modutan  ere,  gurasoek  edo  legezko  ordezkariek  hitzordua  eskatu  ahal 

izango  dute,  seme‐alaben  tutorearekin  edo  irakasgai  zehatzetako  irakasleekin 

elkarrizketa izateko eta ezarritako elkarrizketa‐planaren barruan sartzeko. 

Kooperatibak, halaber, sistemak eta prozedurak finkatuko ditu, irakasleek arduraldi 

osagarriko ordutegiaren barruan erraz erantzuterik izan diezaieten (telefonoz nahiz 

euskarri digital bidez) familien informazio‐ eta komunikazio‐eskabideei.  

8.  Kalifikazioak  erreklamatzeko  eskubidea  Ikasleek  edo  horien  gurasoek 

ebaluazioetako  kalifikazioen  aurka  erreklamazioa  jartzeko  eskubidea  dute. Hauxe 

izango da prozedura: 

8.1. Irakaskuntzako  Kooperatibaren  instantzien  aurrean  aurkeztutako  barne‐

erreklamazioak 

Edonolako kalifikazioak  (partzialak nahiz behin betikoak) ezagutarazi ostean, 

ikasleek  48  orduko  epea  izango  dute  kasuan  kasuko  kalifikazioaren  gaineko 

erreklamazioa aurkezteko. 

Lehenik  eta behin,  irakasleari  aurkeztu beharko  zaio,  idatziz,  erreklamazioa, 

edukia edo norainokoa eta funtsak adieraziz. 

Ikaslea  ez  badago  erreklamazioaren  emaitzarekin  ados,  urrats  hauek  eman 

beharko ditu: 

a) Ebaluazio partzialak: 

Erreklamazioa  tutoreari  zuzendu  beharko  zaio,  irakasleak  lehen 

erreklamazioari  emandako  idatzizko  erantzunarekin  batera.  Tutoreak 

irakasgaiari  dagokion  sailari  aurkeztuko  dio  erreklamazioa.  Horrek, 

erabaki  ostean,  idatziz  erantzungo  die  ikasleari  eta  irakasleari.  Erabakia 

kalifikazioari eustea edo gora nahiz behera zuzentzea izan daiteke. 
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b) Azken ebaluazioak: 

Ikasturte‐amaierako  ohiko  eta  ezohiko  ebaluaketako  behin  betiko 

kalifikazioei  buruzko  erreklamazioak  ikastetxeko  Idazkaritzan  aurkeztu 

beharko  dira,  adierazi  den  epean,  eta  Zuzendaritza  Pedagogikoari 

zuzendutako  idazki  bidez.  Erreklamazioaren  edukia  edo  norainokoa  eta 

funtsak adieraziko dira. 

Zuzendaritza Pedagogikoak, bere aldetik, dagokion sailera bideratuko du. 

Bertan, erabaki bat hartu beharko dute, probak eta jasotako kalifikazioak 

sailak  iragarritako helburu, eduki eta ebaluazio‐irizpideekin bat datozen 

eta horiek ikasle guztiei berdin aplikatu zaizkien aztertu ostean. 

Erreklamazioa onartu egiten badute,  saileko buruak dagokion ebazpena 

proposatuko dio Zuzendaritza Pedagogikoari. Horrek berretsi egiten badu 

proposamena,  kalifikazio  berria  aktetan  eta  gainerako  dokumentuetan 

jaso beharko da, arauzko prozedurari jarraiki. 

Erabakia  kalifikazioari  eustea  edo  gora  nahiz  behera  zuzentzea  izan 

daiteke. 

8.2. Irakaskuntzako  Kooperatibatik  kanpoko  instantzietan  aurkeztutako 

erreklamazioak 

Ohiko  eta  ezohiko  deialdietako  kalifikazioei  dagokienez,  ikastetxeko 

instantzien  aurrean  erreklamatzeko  prozedura  agortu  ostean,  horrela 

jokatuko da: 

Kasuan kasuko ikaslea edo irakaslea ados ez badaude ebazpenarekin, alegazio 

idatzia  aurkez  dezakete,  Ikuskaritzako  Lurraldeburutzaren  aurrean.  Kasu 

horretan,  Kooperatibako  zuzendari  nagusia  jakinaren  gainean  jarriko  dute. 

Horrek erreklamatutako jatorrizko ariketak; programazioa, edukiak, helburuak, 

eskatzen  den  maila  eta  ebaluazio‐irizpideak  jasotzen  dituen  saileko 

dokumentazioa;  eta  erreklamazioak  ikastetxean  bertan  egin  duen  bideari 

buruzko dokumentazioa igorriko dizkio Ikuskaritzari. 

Hezkuntzako  Ikuskatzailetzak,  dokumentazio  osoa  aztertu  ostean,  sailak 

aurrez  finkatutako  programazioko  edukiekin  eta  ebaluazio‐irizpideekin  bat 

datorren  erabakiko  du,  eta,  beraz,  dagokion  ebazpen‐proposamena 

aurkeztuko du.  

Hezkuntzako  Ikuskatzailetzak  dagokion  hezkuntzako  lurralde‐ordezkariari 

igorriko dizkio txostena eta proposamena, beharrezko ebazpena eman dezan. 

Oharra: irakaslea eta tutorea pertsona bera badira, idazki bakar batekin nahikoa izango 
da. 
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114.‐ artikulua: Ikasle guztiek eskola eta lanbide‐orientazioa jasotzeko eskubidea dute 
euren  garapen pertsonala ahalik eta hobekien hazi daiten. 
 

115.‐  artikulua.‐Ikasleek  eskola‐orientazioa  jasotzeko  eskubidea  dute,  eskolatzen 

direnetik bertatik, beraien  garapen pertsonala  ahalbidetzeko,  ahalmenak  aitortu  eta 

mugak  onartzeko  gai  izan  daitezen,  hobeto  sozializatzea  lor  dezaten  eta  orientazio 

akademiko  eta  profesional  egokia  jaso  dezaten,  sexuan  edo  bestelako 

zirkunstantziaren batean oinarritutako mugarik gabe. 

 
116.‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  osotasun,  nortasun  eta  duintasun  pertsonalerako 
eskubidea dute. Ez da onartuko inolako bazterketarik: jaiotza, arraza, sexua, baliabide 
ekonomikoak,  maila  soziala,  pentsaera  politiko,  moral  edo  erlijiosoarengatik,  edo 
bestelako edozein izaera edo gorabehera pertsonal edo sozialaren ondorioz. Eskubide 
hau bermatuko da: 
 
a) Emandako hezkuntza irizpide objetiboetan oinarrituta. 
b)  Ikasle  guztien  gaitasun  eta  jarrera  kritikoa  garatuz,  kontzientziaren  arloan  haiek 
eurek askatasun osoz hauta dezaten. 
c) Matrikulatu baino lehen Ikastolaren proiektua azalduz. 
d) Gizarte eta kultur bizitzan erabat parte hartzeko prestakuntza. 
e) Bere ikasketa jarduerak behar dituen segurtasun eta higiene baldintzak bermatuz. 
 

117.‐ artikulua.‐   

1. Beren  eskola‐jarduera  segurtasun‐  eta  higiene‐baldintza  egokietan  garatzeko 

eskubidea  dute  ikasle  guztiek.  Bestalde,  jende  guztiak  beraien  osotasun  fisikoa, 

psikikoa eta morala eta duintasun pertsonala errespetatu behar du. Era berean, 

zeinahi eraso fisiko edo moralaren aurrean babesa jasotzeko eskubidea ere badute. 

2. Ikasleei  jokabideren  bat  zuzendu  behar  zaienean,  arbitrariotasunik  gabeko 

neurrien bidez egingo da, eta barne‐arautegi honetan ezarritako berme formalen 

arabera, betiere. Ikasleei ezin izango zaie sekula zigor fisiko edo moralik ezarri. 

3. Ikasturtea  hasi  baino  lehen,  atsedenaldietan,  ikastetxeko  irteera  eta  sarreretan, 

jarduera  eta  zerbitzu  osagarrietan  eta  eskolaz  kanpoko  jardueretan  ikasleen 

osotasuna  eta  segurtasuna  bermatzeko  zaintza‐eredua  diseinatuko  du 

zuzendaritza‐taldeak,  ezarrita  dauden  planen  eta  urteko  programaren  arabera. 

Diseinu  horren  eta  asteko  ordutegiaren  arabera,  maila  eta  ziklo  bakoitzeko 

ikasleak epealdi horietan nola zaindu behar diren zehaztuko dute etapa bakoitzeko 

kudeaketa‐taldeek.  Ikasleek,  beren  aldetik,  ikastetxeko  zer  irakaslerengana, 

irakasle ez den  langilerengana edo arduradunengana jo behar duten jakingo dute 

uneoro, hau da, edozein eraso fisiko edo moralen aurrean nork babestuko dituen. 
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4. Kooperatibako  gobernu‐organoek,  zuzendaritza‐taldeak,  irakasleek,  ikastetxeko 

gainerako  langileek  eta  aldi  baterako  lankideek  berdinen  arteko  tratu  txarrak 

ezabatzen  lagunduko  dute,  ezarritako  prozedurei  jarraiki  eta  zuzendariari  haren 

berri emanez, hark hezkuntza‐administrazioari jakinaraz diezaion. 

5. Eskola‐eremuan  ez  da  inola  ere  tabakoa,  alkohola  edo  bestelako  drogarik 

edukitzen eta kontsumitzen utziko. 

6. Era  berean,  eskola‐eremuan  ezin  da  eskolan  erabiltzekoa  ez  den  objektu, 

erreminta  edo  tresnarik  izan, min  emateko  balio  badezake,  hala  nola:  labanak, 

erabilera anitzeko labanak, ganibetak, puntzoiak, tiragomak edo bestelakoak. 

7. Ikasle guztiek eskubidea dute eskola‐ eta prestakuntza‐prozesuan zuzenean parte 

hartzen  dutenek  beraiei  buruz  behar  duten  inguruabar  akademiko,  mediko, 

pertsonal  eta  familiarrei buruzko  informazioa  zorrozki  eta  isilpean  zain dezaten. 

Hori guztia gorabehera, hezkuntza‐administrazioa  jakinaren gainean  jarri beharko 

da,  ikasleek  tratu  txarrak  jaso  dutela  esan  gura  duen  edozein  zirkunstantzia 

gertatzen denean edo Adin Txikikoak Babesteari buruzko Legeak eta antzeko beste 

arau batzuek ezartzen dituzten betekizunak betetzen ez direnean. 

 
118.‐ artikulua:  Ikasle guztiek, beren adinaren arabera,  Ikastolako  funtzionamenduan 
parte  hartzeko  eskubidea  dute,  horretarako  dauden  bideak  direla  medio  (klaseko 
ordezkariak,  ordezkarien  batzordea,  Eskola  Kontseilua,  Bitartekaritza  Batzordea  edo 
bestelakoak). 
 

119.‐ artikulua.‐   

1.  Ikasleek  Zubi  Zaharra  ikastetxeko  funtzionamenduan  eta  bizitzan  parte  hartzeko 

eskubidea dute, indarrean dauden arauei jarraiki. 

2. Eskola‐bizitzan eta  ‐funtzionamenduan parte hartzea ordezkarien bidez gauzatuko 

da, barne‐araudian aurreikusitako ereduaren arabera. 

3. Ikasleek  ikastetxearen  bizitzan  parte‐hartze  aktiboa  izan  dezaten,  Derrigorrezko 

Bigarren  Hezkuntzako  lehen  mailatik  aurrera  eta  ikasturte‐hasieran,  gelako 

ordezkaria eta ordezkariaren ordezkoa hautatuko dituzte,  isilpeko bozketa bidez. 

Gela  bakoitzeko  tutoreak  etapako  kudeaketa‐taldeko  arduradunari  ezagutaraziko 

dio  bozketaren  emaitza.  Ordezkariok  zikloko  eta  etapako  ikasle  ordezkarien 

kontseilua osatuko dute. 

4. Ikasleen ordezkarien eginkizunak: 

4.1.  Irakasle tutorearekin eta taldeko gainerako irakasleekin lankidetzan jardutea, 

irakaskuntza‐,  ikaskuntza‐  eta  orientazio‐prozesuen  garapen  egokia 

bermatzeko eta gelan bizikidetza‐ eta lankidetza‐giro ona ahalbidetzeko.  
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4.2.  Tutorearekin  eta  mailako  irakasle‐taldeekin  lankidetzan  jardutea,  irakasgai 

bakoitzeko  urteko  programetan  aurreikusita  dauden  jarduera  osagarriak 

(bisitak, lehiaketak, erakusketak, topaketak…) prestatzeko. 

4.3.  Taldeak  egokitzat  jotzen  dituen  iradokizun  eta  ekimenak  irakasleei 

jakinaraztea, batez ere taldeak irakasgaietan lortutako emaitza orokorren eta 

ibilbidearen berri izaten duenean, ebaluazio bakoitzaren ostean. 

4.4.  Ordezkarien bidez Eskola Kontseilura eta, dagokionean, zuzendaritza‐taldera 

eramatea,  baliabideak,  jarduerak  eta  programak  (jarduera  osagarrietakoak 

eta  eskolaz  kanpokoak  barne)  hobeto  erabiltzeko  komenigarriak  iruditzen 

zaizkien  argibide,  iradokizun  eta  ekimenak,  Kooperatibaren  heziketa‐

proiektua eta planak aintzat hartuz. 

4.5.  Tutorearengandik,  etapako  arduradunarengandik  edo  zuzendaritza‐taldeko 

kideengandik bere taldeari edo mailari dagozkion kontuen berri jasotzea. 

4.6.  Gelakideei beraien eskubide eta betebeharren eta eskola‐bizitzaren barruan 

interesatzen zaizkien gaien berri ematea. 

5. Ikasleen Ordezkari Kontseiluen eginkizunak: 

5.1.  Etapako  kudeaketa‐taldearekin  lankidetzan  jardutea,  etapako mailetan  eta 

zikloetan  irakaskuntza‐,  ikaskuntza‐ eta orientazio‐prozesuen garapen egokia 

bermatzeko eta bizikidetza‐ eta lankidetza‐giro ona ahalbidetzeko. 

5.2   Etapako  kudeaketa‐taldearekin  lankidetzan  jardutea,  urteko  programetan 

aurreikusita  dauden  mailetako  eta  zikloetako  jarduera  osagarri  orokorrak 

(argitalpenak,  jarduerak,  ospakizunak,  efemerideak,  trukeak,  hitzaldiak  edo 

bestelakoak) hobeto prestatzeko. 

5.3.  Etapako  kudeaketa‐taldeari  helaraztea  Ordekari  Kontseiluaren  ustez 

bizikidetza,  lankidetza eta berrikuntza sustatzeko, baliabideak optimizatzeko 

eta  irakatsi eta  ikasteko prozesuetako  jarduerak eta programak, ebaluazioa 

eta orientazioa (baita zerbitzu osagarriak eta eskolaz kanpoko jarduerak ere) 

hobetzeko  beharrezkoak  diren  iradokizun  eta  ekimen  orokorrak, 

Kooperatibako heziketa‐proiektuari eta planei jarraiki. 

5.4.  Etapako  kudeaketa‐taldearekin  eta  irakasle‐taldeekin  elkarlanean  aritzea, 

atsedenaldietan, garraio‐ eta jangela‐zerbitzuetan eta jarduera osagarri nahiz 

eskolaz  kanpokoetan  ikasleen  artean  euskararen  erabilera  sustatzera 

bideratutako ekimen eta jarduerak diseinatu eta prestatzen. 

5.5.  Zuzendaritza‐taldearen,  etapako  kudeaketa‐taldearen  eta  Eskola 

Kontseiluaren aurrean ordezkari dituztenei aholkularitza eta laguntza ematea, 

eta ordezkatzen dituzten maila, espezialitate edo lanbide‐familietako arazoen 

berri  ematea.  Ikasle  horiek  arduratuko  dira  proposamenak  eta  eskabideak 
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etapako  kudeaketa‐taldeari,  zuzendaritza‐taldeari  eta  Eskola  Kontseiluari 

aurkeztu edo helarazteaz. Gainera, erakunde horien eta ordezkatzen dituzten 

ikasleen arteko informatzaile‐lanak egingo dituzte. 

Ikasleen  ordezkariek  denbora‐tarte  zehatz  batzuk  izango  dituzte,  beraien 

tutoreekin  eta  tutore‐talde  osoarekin —mailakoa  behinik  behin—  biltzeko, 

asteko  presentziazko  eskolarik  gabeko  ordutegiaren  barruan.  Era  berean, 

etapako kudeaketa‐taldeko ordezkariekin ere bilduko dira.  

Gelakideekiko bilerak egiteko, gai‐zerrenda zikloko koordinatzaileari aurkeztu 

beharko diote, baimena eman dezan. Koordinatzaile hori arduratuko da bilera 

non eta noiz egin adierazteaz. 

 
 
120.‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  adierazpen  askatasuna  izateko  eskubidea  dute, 
gainontzekoen eskubideak eragotzi gabe. 
 

121.‐ artikulua.‐   

1. Ikasleek  adierazpen‐askatasunerako  eskubidea  dute,  beren  iritziak  askatasunez, 

bakarka eta taldean, adierazi ahal izateko, bizikidetzaren printzipio demokratikoen 

barruan  eta  hezkuntza‐komunitateko  kideak  eta  Kooperatibaren  heziketa‐

proiektuko  balioak  errespetatuz.  Horrela,  bada,  ezingo  dute  bizikidetza 

demokratikoa  eta  ikastetxearen  barruko  ordena  urratuko  duen  edo  jarduera 

akademikoa oztopatuko duen jarrerarik hartu. 

2. Idatzizko adierazpen‐askatasunaz baliatu ahal  izateko, Zuzendaritzak arautuko du 

etapa bakoitzean eskubide horretaz nola eta non baliatu, kontuan hartuz betiere, 

erakundeek eta horien ordezkariek eta hezkuntza‐elkarteko edozein kidek merezi 

duten errespetua. 

Eskubideok  bermatzeko,  etaparen  ardura  duen  zuzendaritza‐taldeko  kidea 

arduratuko  da  beren  beregi  kokatuta  dauden  oholetan  jarriko  diren  idazkiei  eta 

kartelei baimena emateaz.  

3. Ikasleak  artikulu  honetan  eta  hurrengoan  adierazitako  eskubideak  erabiltzeko 

eskola‐eremutik aterako badira, gurasoen edo  legezko ordezkarien baimen  idatzia 

beharko dute, baldin eta adin nagusikoak ez badira. Idazki horretan, ikastetxetik zer 

ordutan atera nahi duten adierazi beharko dute, dagokionean erantzukizun zibilak 

zehazteko eta beti ere denbora  tarte horretan  ikastetxeak  inolako erantzukizunik 

ez hartuz.  

4. Zuzendaritza‐taldeak  eta  etapako  kudeaketa‐taldeak  joan  nahi  ez  dutenen  eta 

irakasgaietako  jarduerak eginez  ikastetxean  irakasleek behar bezala artatuta egon 

nahi dutenen eskubidea bermatuko dute. 
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Ikasleek  eskolara  ez  joateko  eskubidea  baliatzen  dutenean,  irakasleek  ez  dute 

zertan tarte horretan emandako gaiak berriro errepikatu. 

 
122.‐ artikulua:  Ikasle guztiek gizarte‐babeserako eskubidea dute  familiek ezbeharrik 
edo istripurik pairatutako kasuetan. 
 

123.‐ artikulua: 

1.  Familiako ezbeharraren edo  istripuaren kasuetan, hezkuntzaren esparruan babes 

soziala jasotzeko eskubidea daukate ikasleek. 

2.  Osasunaren eta gizarte‐segurantzaren alorrean  legediak ematen dien eskubideen 

kalterik gabe, Hezkuntza Sailak beharrezko baldintza akademiko eta ekonomikoak 

finkatzen ditu,  familia‐ezbeharra,  istripua edo gaixotasun  luze bat  jasaten duten 

ikasleek  egiten  ari  diren  ikasketetan  jarraitzea  edo  bukatzea  ezinezko  gerta  ez 

dakien. 

Kasu  horietan,  derrigorrezko  mailetan  diharduten  ikasleek  beren  eskola‐

errendimendua  ziurtatzeko  beharrezko  laguntza  jasotzeko  eskubidea  dute. 

Ikastetxea  bera  arduratuko  da  horretaz,  Urrutiko  Oinarrizko  Hezkuntzarako 

Ikastetxeen  edo  Ospitaleko  eta  Etxeko  Hezkuntza  Arretarako  eta  Arreta 

Terapeutiko  eta  Hezigarrirako  Lurralde  Zentroek  eskura  dituzten  bitartekoen 

bidez.  

Istripua edo gaixotasun luzea (10 ikastegunetik gorakoa) gertatzen bada, lehen eta 

bigarren  hezkuntzako  ikasleek  orientazio  berezi  eta  pertsonalizatuak  jasotzeko 

eskubidea  izango  dute,  ikaskuntzan  laguntzeko  eta  eskolan  jarraituko  dutela 

bermatzeko.  Eta,  dagokionean,  arreta‐  eta  ebaluazio‐saio  puntualak  ere  jasoko 

dituzte  etxean,  Zuzendaritzak  aurrez  finkatutako  baldintzetan  eta,  tokatzen 

denean, hezkuntza‐administrazioaren laguntzarekin. 

5.  Zubi  Zaharra  Irakaskuntzako  Kooperatibako  ikasleek  eskubidea  izango  dute, 

orobat,  Kooperatibak  haien  jarraipena  bermatzeko  ezarrita  duen  estaldura 

jasotzeko, finkatuta dauden baldintzak, bazkideei bazkide egiten direnean azaltzen 

zaizkienak, betetzen badira. 

6.  Zuzendaritzak, dagokion etapako kudeaketa‐taldearekin batera, beharrezko babes‐

neurriak hartuko ditu, berdinen arteko tratu txarren kasuetan eta, bereziki, sexu‐

jazarpenaren  eta  emakumeen  aurkako  indarkeriaren  kasuetan.  Eta, 

beharrezkotzat  jotzen  badute,  jazarleak  ikastetxez  aldatzea  proposa  dezakete, 

edo,  biktimak  lekualdatzeko  bidea  eman,  hala  eskatzen  badute.  Nolanahi  ere, 

behar duten  laguntza psikologikoa  jasotzeko eskubidea  izango dute  jazarpenaren 

biktimek. 

 



 

95 

 

 
124.‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  Eskola  Kontseiluan  hartutako  erabakiei  buruzko 
informazioa izateko eskubidea dute. 
 

125.‐ artikulua.‐   

1.  Ikasleek,  adinaren  eta  heldutasun‐baldintzen  arabera,  beren  garapenerako 

informazio egokia bilatzeko, jasotzeko eta erabiltzeko eskubidea dute. 

2.  Zuzendaritza‐taldeak  haien  eskubideak  eta  betebeharrak  betetzeko  beharrezkoa 

den informazio guztia emango die ikasleei. 

3.  Ikasleek ordezkarien eskutik informazioa jasotzeko eskubidea dute, bai ikastetxeko 

gaien inguruan, bai, oro har, hezkuntza‐sistemari dagozkion gaien inguruan. 

 
126.‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  irakasleekin  era  zuzenean  komunikatzeko  eskubidea 
dute eta hauek eskubide hau sustatu beharko dute, adierazpen askatasuna eta  iritzia 
errespetatuz. 
 
127.‐ artikulua: Ikasle guztiek eskubidea dute ikastolako kide guztiek era egoki batean 
eta errespetuarekin trata ditzaten. 
 

128.‐ artikulua.   

1. Ikasle  guztiek  eskubide  eta  betebehar  berberak  dituzte.  Eta  euren  adinaren  eta 

egiten dituzten ikasketen mailaren arabera baliatuko dituzte. 

2. Ikasleek baterako hezkuntzaren baitako eskubideak baliatuko dituzte, baina beren 

betebeharrak betetzea eta hezkuntza‐komunitateko gainerako kideen eskubideak 

aintzat hartu eta errespetatzea ahaztu gabe. 

3. Zubi  Zaharra  Irakaskuntzako  Kooperatibako  kide  guztiek  arautegi  honetan  bildu 

diren  ikasleen  eskubideak  errespetatu  behar  dituzte.  Beste  guztien  eskubideak 

errespetatzea izango da, ikasleentzat, beraien eskubideez baliatzeko muga bakarra. 

4. Gobernu‐organoek,  irakasleek  eta  irakasleak  ez  diren  langileek  ikasleen 

eskubideak  egoki  erabiltzen  direla  eta  betebeharrak  zorrotz  betetzen  direla 

bermatuko dute, beren eskuduntzen esparruan. 

 

129. artikulua.‐ Ikasleek eskubidea dute, beraien kontzientzia‐askatasuna eta beraien 

erlijio‐sinesmenak nahiz sinesmen moral eta ideologikoak errespeta diezazkieten. 

Eskubide hori bermatzeko, horrela jokatuko da: 

a) Matrikula  egin  aurretik,  Zubi  Zaharra  Irakaskuntzako  Kooperatibaren  proiektuari, 

izaerari, misioari eta hezkuntza‐estiloari buruzko informazioa emango da. 
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b) Ikasleei  gaitasun  kritikoa  garatzen,  beraien  irizpideak  eraikitzen  eta  inguruko 
guztiak errespetatzen lagunduko dien bizikidetza‐esparrua sustatu behar da. 

c) Irakatsi  eta  ikasteko  prozesuak  eta  eskola‐bizitzako  nahiz  eskolaz  kanpoko 

jardueretako  gainerako  edukiak  Zubi  Zaharra  Irakaskuntzako  Kooperatibaren 

berezko  izaera  eta heziketa‐proiektua  euskarritzen dituzten  funtsezko  irizpideen 

barruan garatuko dira. 

d) Bermatuko da, halaber,  irakatsi eta  ikasteko prozesuak eta Kooperatibaren nahiz 

eskola‐bizitzako  beste  edozeinen  orientazioa  aske  dagoela  asmo  ideologiko  eta 

manipulazio alderdikoi orotatik.  

e) Ikasleek  erlijioaren  eta  moralaren  arloan  beraien  sinesmenekin  bat  datorren 

irakaskuntza  jasotzeko,  edo  horrelako  irakaskuntzarik  ez  jasotzeko,  duten 

eskubidea  bermatuko  du  ikastolak,  eta  aukera  horrek  ez  du  diskriminaziorik 

eragingo. 

130.‐ artikulua.‐   

1.  DBHko  lehen  mailatik  gorako  ikasleak  ikastetxeetan  bildu  ahal  izango  dira, 

eskolako  nahiz  eskolaz  kanpoko  gaiak,  baita  hezkuntza  edo  trebakuntza  xede 

dutenak ere, lantzeko, 5. zenbakian zehazten den prozedurari jarraiki. 

2.  Zuzendaritza‐taldeak  eta  etapako  kudeaketa‐taldeak  zehaztuko  dituzte  biltzeko 

eskubidea baliatzeko modua, ordua, espazioak eta lekuak, kontuan hartuta irakatsi 

eta ikasteko jardueren, zerbitzu osagarrien eta eskolaz kanpoko jardueren garapen 

normalean  izan  dezaketen  eragina.  Haiek  finkatuko  dituzte,  halaber,  idatziz 

aurkeztu  beharko  diren  aurretiazko  jakinarazpenak,  baimenak,  bertaratu 

daitezkeenak ere. 

3.  Zuzendaritza‐taldeak  eta  etapako  kudeaketa‐taldeak  arduratuko  dira  greba‐

eskubidea erabili nahi ez dutenen eta irakasgaietako jarduerak eginez ikastetxean 

irakasleek behar bezala artatuta egon nahi dutenen eskubidea bermatzeaz. 

4.  Ikasleek  eskolara  ez  joateko  eskubidea  baliatzen  dutenean,  irakasleek  ez  dute 

zertan tarte horretan emandako gaiak berriro errepikatu. 

5.  Biltzeko  eskubidea  erabiltzeko  prozedura  eta  greba  eskubidea  DBH  3. Mailatik 

aurrera 

5.1.  Ikasleen  ordezkariek  edo  Kooperatiban  legez  eratuta  dauden  ikasle‐

erakundeetako  ordezkariek  egin  behar  dute  proposamena,  eta  gutxienez 

bost  ikastegun  lehenago  jakinarazi  beharko  diote  Zuzendaritzari. 

Jakinarazpenean,  arrazoiak,  hedadura  eta  programatutako  jardueren  berri 

eman  beharko  dute,  tutoreak,  zuzendaritza‐taldeak,  familiek  eta  Kontseilu 

Errektoreak horien berri izan dezaten. 



 

97 

 

5.2.  Zuzendaritza  jakinaren gainean  jarritakoan eta horrek ez badu erabakitzen 

deialdiak  ez  dituela  artikulu  honetan  zehaztutako  baldintzak  betetzen, 

ikasleen  ordezkariek  greba‐proposamenaren  berri  emango  dute,  gelako 

ordezkarien  bidez. Ondoren,  bozketa  egingo  dute,  alde  edo  aurka  dauden 

erabakitzeko. 

5.3.  Bozketa eskolarik gabeko orduetan egingo da, isilpean betiere. 

5.4.  Proposamena  onartzeko,  deialdia  zuzentzen  zaien  taldean,  mailan  edo 

etapan matrikulatutako ikasleen gehiengo osoa behar izango da. 

5.5.  Ikasleen ordezkariek emaitza jasoko dute aktan, eta sinatu egingo dute. Datu 

hauek agertu beharko dira: 

- bileraren lekua 

- hasiera‐ordua 

- proposamena 

- aurkeztutako ikasle kopurua 

- aldeko eta aurkako botoak, abstentzioak eta baliogabeko botoak 

- amaiera‐ordua 

Deialdiarekin bat egin nahi ez duten  ikasleek eskubidea  izango dute gelara 

joateko.  Zuzendaritzak  deialdiaren  emaitzaren  eta  eskolara  ez  joateko 

aurreikusten den egunaren berri emango die gurasoei eta  legezko tutoreei, 

lehenbailehen eta, ahal  izanez gero, telefonoz, WEB orrialdearen edo posta 

elektronikoaren bidez.  

Zuzendaritza‐taldeak eta etapako kudeaketa‐taldeak arduratuko dira greba‐

eskubidea  erabili  nahi  ez  dutenen  eta  irakasgaietako  jarduerak  eginez 

ikastetxean  irakasleek behar bezala artatuta egon nahi dutenen eskubidea 

bermatzeaz. 

Ikasleek  eskolara  ez  joateko  eskubidea  baliatzen  dutenean,  irakasleek  ez 

dute zertan tarte horretan emandako gaiak berriro errepikatu. 

131.‐ artikulua.‐   

1.  DBH 1etik aurrerako  Ikasleek elkartzeko eskubidea  izango dute,  indarrean dauden 

legeetan oro har xedatutakoarekin bat. 

2.  Zubi  Zaharra  Irakaskuntzako  Kooperatiban  legez  eratu  eta  ziurtatutako  ikasle‐

elkarteei berezko jardueretarako lokal egokiak uzteko prozedura. 

2.1.  Bilera egiteko eskaera ikasleen ordezkariek aurkeztuko diote etaparen ardura 

duen  zuzendaritza‐taldeko  kideari,  hiru  ikasteguneko  aurrerapenez,  eta  gai‐

zerrenda, zenbat jende joango den eta bilerak zenbat iraungo duen adierazita. 
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2.2.  Zuzendaritzak,  eskaera  aztertu  ostean,  bilera  non  egin  adieraziko  du  eta 

zuzendaritza‐taldeko edo etapako kudeaketa‐taldeko kide bat  izendatuko du, 

ikasleek deialdia eta bilera aurreikusitako bideetatik egiteko norengana jo izan 

dezaten. 

2.3.  Deialdiaz arduratzen diren ordezkariak arduratuko dira, halaber, bilera behar 

bezalako  ordenarekin  gauzatzeaz,  instalazioak  behar  bezala  erabiltzeaz  eta 

dena ordenatuta eta egoera onean uzteaz. Uneren batean gertakariren batek 

gainezka egin eragiten badie, Zuzendaritzak izendatutako arduradunarengana 

jo beharko dute. Horrek bilera bertan behera uztea erabaki ahal  izango du, 

gertakariek hala eskatzen badute. 

 

 

132.‐ artikulua 

1.  Hainbat  arlotako  gabeziak  eta  desabantailak  (pertsonalak,  familia‐arlokoak, 

ekonomikoak,  sozialak  eta  kulturalak)  konpentsatzeko  behar  dituzten  laguntzak 

jasotzeko eskubidea dute ikasleek, batez ere hezkuntza‐premia bereziak badituzte, 

hain  zuzen  ere  hezkuntza‐sisteman  sartzea  eta  bertan  irautea  zailtzen  dizkieten 

hezkuntza‐premia bereziak badituzte. 

2.  Hezkuntza‐premia bereziak dituzten ikasleek beren beharren araberako arreta jaso 

beharko dute Kooperatiban, Kooperatibaren berezko baliabideekin eta hezkuntza‐

administrazioak Kooperatibaren esku jarri dituen baliabideekin. 

3.  Kooperatibak  beste  zerbitzu  publikoekin  eta  udaletako,  lurraldeetako  nahiz 

autonomia‐erkidegoko  beste  zerbitzuekin  harremanak  izango  ditu,  arlo 

soziokulturalean eta arlo ekonomikoan, bereziki behartsuak diren ikasleen premiei 

erantzuteko. 

4.  Ikasle  guztien  aukera‐berdintasuna  sustatuko  du  Kooperatibak,  kontuan  hartuz 

beti,  denek  jaiotza,  arraza,  hizkuntza,  sexua,  desgaitasuna,  estatus 

sozioekonomikoa, pentsamendu politikoa edo erlijiosoa eta jatorrizko testuinguru 

soziolinguistikoa  dela  eta  diskriminaziorik  ez  jasateko  eskubidea  dutela.  Era 

berean, haien gabeziak Kooperatibak zehazten dituen  jarduketa positiboen bidez 

konpentsatzeko  eskubidea  dute,  batez  ere  hizkuntza‐tratamendurako  planen 

bidez. Gaitasun‐  eta  erritmo‐aniztasunari,  harrera‐aniztasunari  eta  zuzendaritza‐

taldeak kasuen arabera xedatutako beste batzuei ere erantzungo zaie. 

 

133.‐ artikulua.‐   



 

99 

 

1.  Ikasle guztiek dute, adinak ahalbidetu ahala, eurei eta gainerako kideei  indarreko 

ordenamendu  juridikoan aitortzen zaizkien eskubideak ezagutzeko eskubidea eta 

betebeharra.  Era  berean,  eskubide  horiek  errespetatzen  eta  baliatzen  ikasi 

beharko dute. 

2.  Beren  eskumenen  eremuaren  barruan,  Zubi  Zaharra  Irakaskuntzako 

Kooperatibako Kontseilu Errektoreak, zuzendaritza‐taldeak, etapetako kudeaketa‐

taldeek  eta  irakasleek,  bai  eta  pertsonal  ez‐irakasleak  eta  laguntzaileek  ere, 

aurreko  artikuluetan  adierazitako  eskubide  guztiak  eta  legeek  nahiz  nazioarteko 

itunek  ikasleei aitortzen dizkieten eskubide guztiak baliatzeko aukera bermatuko 

dute.  Ikasle adingabeei dagokienez, bereziki babestuko dira Adingabearen Babes 

Juridikoaren Legeak nahiz Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko Legeak 

aintzat hartzen dituztenak,  eta, oinarrizko printzipio  gisa, haurren  eta nerabeen 

interes  gorenari  emango  zaio  lehentasuna,  aldi  bereko  beste  edozein  interes 

legitimoren aurrean. 

3.  Era berean, ikastetxeetako Kontseilu Errektoreak, zuzendaritza‐taldeak, etapetako 

kudeaketa‐taldeek  eta  irakasleek  eskubide  horiek  legeek  ezarritako  mugen 

barnean baliatuko direla  zainduko dute, eta  ikasleen arteko harremanetan ezein 

eratako  diskriminazio‐egoerarik  gerta  ez  dadin  arduratuko  dira,  hain  zuzen  ere, 

honako  hauen  inguruan:  jaiotza,  adina,  arraza,  sexua,  egoera  zibila,  orientazio 

sexuala, gaitasun  fisikoa edo psikikoa, osasun‐egoera, hizkuntza, kultura, erlijioa, 

sinesmena,  ideologia  edota  beste  edozein  zirkunstantzia  pertsonal,  ekonomiko 

edo sozial. 

 

5. Zubi  Zaharra  Irakaskuntzako  Kooperatibako  kide  guztiek  arautegi  honetan  bildu 

diren  ikasleen  eskubideak  errespetatu  behar  dituzte.  Beste  guztien  eskubideak 

errespetatzea izango da, ikasleentzat, beraien eskubideez baliatzeko muga bakarra. 

6. Gobernu‐organoek,  irakasleek  eta  irakasleak  ez  diren  langileek  ikasleen 

eskubideak  egoki  erabiltzen  direla  eta  betebeharrak  zorrotz  betetzen  direla 

bermatuko dute, beren eskuduntzen esparruan. 

 

2. Kapitulua.‐  IKASLEEN BETEBEHARRAK 

 

Jarraian  Eskola  Kontseiluak  2017‐04‐25ean  onarturiko  eta  2018ko  urtarrilaren  1ean 

indarrean sarturiko  Ikasleen Barne Araubideko beharrak jasotzen dira. 

 

2 ATALA.  Ikaslearen Barne Araubidea: betebeharrak 
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134.‐  artikulua:  ikasle  guztiak  behartuta  daude  hezkuntza  komunitateko  kideen 
askatasunerako  eskubideak  eta  bestelakoak  errespetatzera,  Ikastolako  komunitatea 
osatzen  dugunon  arteko  harremanak  elkarrekiko  begirunean  eta  komunikazio  eta 
lankidetza giroan oinarriturik. 
 
135.‐ artikulua: Ikasle guztiek Ikastolako funtzionamenduan parte hartzeko betebeharra 
dute,  horretarako  dauden  bideak  direla  medio  (klaseko  ordezkariak,  ordezkarien 
batzordea, Eskola Kontseilua...) 
 
136‐ artikulua: Ikasle guztiak behartuta daude Ikastolaren barruan elkarbizitzarako diren 
arauak errespetatzera. Hau guztia ondoko betebeharretan zehazten da: 
 

a)  Hezkuntza  komunitateko  kide  guztien  kontzientzia  askatasuna  eta  intimitatea 
errespetatzea, baita, ikastolan betetzen duten eginkizuna ere. 

b) Hezkuntza  komunitateko  kiderik  ez  baztertzea,  jaiotza,  arraza,  sexu  edo  bestelako 
arrazoi moral edo sozialengatik. 

c)  Ikastolaren  ondasun  higigarriak  eta  instalakuntzak  errespetatu  eta  behar  bezala 
erabiltzea. 

d) Ikastolaren Barne Araudia ezagutzea eta errespetatzea. 

e) Ikastolaren pertsona bakarreko edota gehiagoko organoek hartzen dituzten erabakiak 
errespetatzea, ezertan ukatu gabe horien aurka egin ahal dituztela beren eskubideen 
kontra doazenean. 

f)  Hezkuntza  komunitateko  gainerako  kideekin  batera,  ikastolaren  funtzionamendu 
onean parte hartzea eta haiekin elkarlanean aritzea, horrela  Ikastolaren  irakaskuntza, 
orientazioa eta elkarbizitza hobeki joan daitezen. 

g)  Bizikidetzarentzat  aurkakoak  eta  larriki  kaltegarriak  diren  jokabideen  neurri 
zuzentzaileak aplikatzen laguntzea. 

h) Hezkuntza komunitateko kiderik ez iraintzea, mehatxatzea edo difamatzea. 

i) Grabazio‐baliabiderik ez erabiltzea, ez bada irakasle baten ardurapenean. 

j) Irakasleen, laguntzaileen eta monitoreen jarraibideak errespetatzea. 
 
137.‐ artikulua: Ikasleen oinarrizko betebeharra ikastea da. 
 
a)  Ikasleen betebeharra da bere  konpetentzia  guztiak  albait  gehien  garatzeko  ikastea 
eta  ahalegina  egitea.  Hain  zuzen  ere,  duintasunez  bizitzeko,  elkarrekin  bizitzeko  eta 
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etorkizunean  laneratzeko  behar  diren  konpetentziak  lortzearren,  behar  adinako  lana 
egingo  dute  eta  behar  den  interesez;  era  berean,  lan  intelektualerako  giro  egokia 
sortzen  eta  giro  horri  eusten  lagundu  behar  dute,  eta  bere  portaerarekin  ez  dute 
eragozpenik sortuko ikasgelan. 
b) Ikasleak behartuta daude azterketak eta ariketak egiten dituztenean zintzo jokatzera, 
eta,  beraz,  beren  ahalegina  eta  irakasleak  maila  bakoitzean  baimendutako  liburuak 
nahiz materialak besterik ez dituzte baliatuko. 
c)  Ikasle guztiek hartu behar dute parte prestakuntza‐jardueretan,  interesez  jardunez, 
agintzen dizkieten lan pertsonalak eginez eta antolatzen diren lan‐taldeetan lagunduz. 
 

138‐ artikulua: 

Ikastea  ikasleen oinarrizko betebehar bat da.  Ikasteak haien  gaitasun pertsonalak  eta 

Kooperatiban  irakasten  diren  ezagutzak  aprobetxatzen  ditu,  ikasleek  prestakuntza 

akademiko eta  intelektual on bat, eta pertsona gisa ere garapen hobe bat  lor ditzaten. 

Betebehar  orokor  horren  barruan,  ikasleek  betebehar  zehatz  hauek  dituzte,  besteak 

beste: 

a) Beren gaitasunak ahalik eta gehien garatzeko ahalegina egitea; hau da, beren gogo 

eta  lan guztia  ipinita, beharrezko gaitasun guztiak berenganatzea, duinki bizitzeko 

eta elkarrekin bizitzeko, eta, halaber, etorkizunean laneratzeko. 

b) Eskolara  beharrezko  materialarekin  joatea,  urteko  programan  hitzartutako 

jardueretan parte hartzea, eta ezarritako ordutegiak errespetatzea. 

c) Irakaslearen  azalpenei  eta  orientabideei  arreta  jartzea  eskolan,  eta  proposatzen 

dituen  jarduera didaktikoak   egitea,  lan  intelektualerako giro egoki bat sortzen eta 

atxikitzen laguntzen dela, eta ikasgelan jokabide aztoragarririk erabiltzen ez dela. 

d) Behar  bezala  erabiltzea  ikasgelako,  liburutegiko,  laborategietako,  lantegietako, 

gimnasioko  eta  besteetako  baliabide  didaktikoak,  eta  ahalik  eta  probetxurik 

handienaz.  

e) Norberaren  ikaste‐lanak  egitea  etxean  —hau  da,  irakasleek  beren  lanean,  eta 

Kooperatibak  maila  edo  ziklorako  ezarritako  jarraibide  orokorren  barruan, 

ezarritako etxeko lanak—. 

f) Ikaskideek  duten  ikasteko  eskubidea  errespetatzea,  bai  ikasgelan,  bai  eskola‐

bizitzako gainerako esparruetan. 

g) Zintzotasun  akademikoko  jokabidea  edukitzea  azterketetan  eta  ariketetan;  hots, 

norberaren ahalegina, eta irakasleek baimendutako liburuak, materialak eta tresnak 

bakarrik erabiltzea.  

h) Hezkuntza‐komunitateko  gainerako  kideen  eskubideen  eta  askatasunen  erabilera 

errespetatzea.  
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BETEBEHARRAK IKASTOLA BARRUAN 
 
139.‐  artikulua:  Ikasle  guztiak  behartuta  daude  klasera  egunero  etortzera, 
puntualtasunez  eta  justifikatu  gabeko  absentziarik  izan  gabe.  Sartzeko  nahiz  irteteko 
ordutegiak errespetatu behar dituzte zein zehaztutako sarbideak eta aterabideak. 
 
a) Eskola egutegia zein Ikastolako ordutegia errespetatu behar dira. 

b) Asistentzia faltak gurasoei jakinaraziko zaizkie boletinetan. 

c) Asistentzia faltak  idatziz  justifikatu egin behar dira; gurasoek sinatutako  justifikantea 
ekarri behar da ahalik eta lasterren. 

d)  Ikaslea  gaixorik  dagoen  bitartean  azterketa  bat  izanez  gero,  gurasoek  sinatutako 
justifikanteak ekarriko dituzte falta edo hutsegite hori justifikatze aldera. 

Ikasleak,  programazioetan  azterketen  bidez  zehazturiko  edukien  edo  konpetentzien 
ebaluazio‐azterketa  hori,  hurrengo  errekuperazioan  egingo  du.  Beraz,  dagokion  arlo 
horretan  gai  hau  ebaluatu  gabe  geldituko  zaio  (nota  barik).  Errekuperazio  horretan, 
aurretik egin gabeko hori ez gainditzekotan, beste  ikasleek edukiak zein konpetentziak 
errekuperatzeko dituzten  aukerak kontutan izanik, ikasle hauek ere ebaluazio bigarren 
errekuperazio bat izango dute. 

Ikaslea,  gaixorik  dagoen  bitartean,  ebaluazioaren  bigarren  errekuperazioa  suertatzen 
bada, ikasle honek ebaluazio horren ebaluazioa ekaineko aparteko azterketan egingo du 
eta  beraz  dagokion  arlo  horretan  gai  hau  ebaluatu  gabe  geldituko  zaio  (nota  barik) 
aparteko azterketa hori arte. Hemen ere  aparteko azterketara aurkeztetik ez badu, arlo 
horretan “gutxi” izango du. 

Egoera  honi  salbuespenak  egin  ahal  zaizkio  ikaslearen  ospitalizazioa  suertatzen  bada 
edo  utzi‐ezineko  legezko  betebeharrik  suertatzen  badira.  Salbuespen  hauek  aplikatu 
ahal  izateko,  ikasleak edo  legezko ordezkariak,  idatzizko eskaera bat bideratu beharko 
du  Zuzendaritzara  ebaluazio  azterketa  gertatu  eta  5  eskola‐egunera  bere  eskaera 
arrazoituz. Zuzendaritza, egoera aztertu ostean, ikaslea edo legezko tutoreari eta arloko 
irakasleari  idatziz erabakitakoaren berri emango dio, bere erantzuna arrazoituz. Ikaslea 
edo  arloko  irakasleak  erabakitakoarekin  ados  ez  egotekotan,  erantzuna  jaso  eta  5 
eskola‐egunera  epean  Eskola  Kontseiluari  luzatu  ahal  izango  dio  bigarren  arrazoitua. 
Azken  erabakia  beraz,  Eskola  Kontseiluak  izango  du  espresuki  horretarako  deituriko 
deialdian, beti ere ekaineko aparteko azterketak baino lehen 

e) Ikastolatik ateratzeko (medikuarenera joateko edo beste edonora ), DBH‐ko  ikasleek 
gurasoek idatzita eta sinatutako justifikantea ekarri beharko dute. HH eta LH‐n gurasoek 
etorri beharko dute  ikaslearen bila. DBH kasuan,  ikasleak ez badu gurasoek sinaturiko 
baimena, gurasoek etorri beharko dute ikaslearen bila. 

f) Ikaslea Ikastolan gaixorik jartzekotan, irakasleari esan eta honek gurasoei deituko die 
etxera doala  jakinarazteko. HH eta  LH‐n gurasoek etorri beharko dute  ikaslearen bila. 
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DBH  kasuan,  ikasleak  ez  badu  gurasoek  sinaturiko  baimena,  gurasoek  etorri  beharko 
dute ikaslearen bila 

 

140.‐ artikulua: 

1.  Ikasleek  beren  ordu  zehatzean  joan  behar  dute  egunero  eskolara,  zuritu  gabeko 

hutsik gabe, eta sartzeko eta irteteko orduak errespetatu behar dituzte. 

2.  Honako  kasu  hauetan  joko  dira  zuritu  gabekotzat  ez  joatea  edo  ordurako  ez 

heltzea:  ikasleak  edo,  adingabekoen  kasuan,  gurasoek  edo  legezko  ordezkariek 

halako epe batean  (adb.,  48 ordu)  idatziz argitu ez dituztenean; argitze horretan, 

onartzeko moduko zuribide bat aurkeztu behar da, Kooperatibak ezarritako arauen 

arabera. 

Honako  hauek  jotzen  dira  onartzeko moduko  zuribidetzat:  eritasunen,  kontsulta 

medikoen,  legezko  izapideen  edo  familia‐egoera  larrien  egiaztagarriak. 

Derrigorrezko  Bigarren  Hezkuntzan,  eritasuna  edo  kontsulta medikoa  ebaluazio‐

egunekin bat datorrenean, dagokion egiaztagiri medikoa aurkeztu beharko da. 

Eskolara  ez  joatea  astebete  baino  gehiago  luzatzen  denean,  egiaztagiri medikoa 

aurkeztu beharko da; bestela, Hezkuntzako  Ikuskaritzari  jakinaraziko  zaio,  eskola‐

absentismoaren jarraipena egin dezan. 

 
 
141.‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  ikasketa‐prozesuari  buruzko  informazioa  jasotzeko 
eskubidea  dutelarik;  horri  dagokionez,  irakasleriaren  irizpideei  jarraitzera  behartuta 
daude,  beti  ere,  irakasleak  helarazten  dituen  kontzeptuak  eta  ezagupenak  begirunez 
jasoko direlarik. 
 
Ikasleek  boletinak  jasoko  dituzte  dagokion  informazioarekin,  egutegiak  finkatutako 
datetan eta etapa bakoitzak esandako epean. Halaber, gurasoek sinatuta, itzuli beharko 
dituzte ikasleek ikastolara. 
 
142.‐  artikulua:  Ikastolaren  barruan modu  egokian  jokatu  behar  dute  ikasleek:  tonu 
egokian hitz egin, korrika ez egin, pasabideetan trabarik ez egin edo beste batzuk. 
 
143.‐ artikulua: Ikastola barruan dabiltzalarik eta klase‐orduak direlarik, beste klaseetako 
funtzionamendua errespetatu behar dugu, haientzat klase ordu izan zein ez izan. 
 
144.‐  artikulua:  Bai  ordutegi  lektiboan,  bai  atseden  orduetan,  bai  jantokian  izanda 
(zerbitzu hau erabiltzekotan), ikasleek ezin izango dute Ikastolako eremutik atera. 
 
145‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  Ikastolako  ekipamenduak  eta  material  didaktikoak 
zaintzeko eta egoki erabiltzeko betebeharra dute,  ikastolako  instalazioak, altzariak eta 
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ekipamendu orokorra beren nolakotasunaren arabera eta beren helburuetarako erabiliz, 
eta, hala badagokio, irakaslearen edo irakasleak ez diren langileen jarraibideen arabera. 
Ez dute inola ere ikastetxeko ekipamendua 
baimenik gabe erabiliko ezarritakoak ez diren helburuetarako, ezta dagokien ordutegitik 
kanpo.  
 
Zerbait  apurtzekotan  edo  zikintzekotan,  egin  duenak  erosi,  konpondu  edota  garbitu 
beharko du. Nor  izan den  jakin ez  izatekotan, gertatutakoaren ardura   az  ikasgela orok 
hartuko du. Ikastola eta bertako material guztia ikasleen zerbitzurako dagoelarik, modu 
egokian  erabili behar dugu,  etorriko direnek  ere,  geuk  gozatzen ditugun baldintzetan 
goza ditzaten. 
 

146.‐ artikulua: 

1.  Ikasleek  ongi  zaindu  behar  dituzte,  eta  behar  bezala  erabili,  Kooperatibako 

ekipamenduak  eta  material  didaktikoak,  betiere  instalazioak,  altzariak  eta 

ekipamendua oro har haien izaeraren eta xedearen arabera darabiltzatela, eta, hor, 

zintzo bete behar dituzte, hala dagokionean,  irakaslearen, eta  langile ez  irakasleen 

edo  laguntzaileen aginduak, horiek beren zereginak betetzen ari direnean.  Inongo 

kasutan ez dituzte erabiliko Kooperatibako ekipamendua edo  tresnak ezarritakoaz 

besteko  xedeetarako,  ez  eta  dagokion  ordutegitik  kanpo  ere,  horretarako 

berariazko baimenik ez baldin badute. 

2.  Ikasleek ez diete Kooperatibako instalazioetan sartzea erraztuko kanpoko pertsonei, 

baimenik  gabe,  eta  ez  diete  lagunduko  ere  behar  ez  bezala  sartu  direnei.  Horri 

dagokionez,  ez  dira  Kooperatibaz  kanpoko  pertsonatzat  joko  legez  eratuta  eta 

ikastetxean  ezarrita  dauden  ikasleen  Elkarteen  ordezkariei,  betiere  hala  direla 

egiaztatzeko agiriak badituzte, eta beren bisita eta horren helburua Kooperatibaren 

zuzendaritzari jakinarazi badizkiote. 

3.  Ikasleek zorrotz errespetatu beharko dituzte hezkuntza‐komunitateko beste kideen 

ondasunak eta gauzak, eta erabiltzeko egoera egokian atxiki beharko dituzte, baita 

ere,  Kooperatibaren  jabetzako  ikasliburu  guztiak  eta  beste  material  didaktiko 

batzuk. 

4.  Ikasleek  berehala  jakinarazi  beharko  diote  irakasleari  edo  pertsona  arduradunari 

eskola‐materialetan  edo  ‐ekipamenduan  ezustean  edo  erabilera  desegokiagatik 

gertatu den edozein kalte. 

 
147‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  Ikastola  barruan  zakarrontziak,  birziklatzeko  kutxak.edo 
bestelako ontziak, erabili behar dituzte. 
 
148‐ artikulua:  Ikasle guztiek  Ikastolaren barruan eskuko telefonoa, mp3 edo bestelako 
aparatuak,  amatatuta  eta  gordeta  izan  behar  dituzte,  baita  egiten  diren  kanpoko 
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ekintzetan  ere,  irakasleek  espresuki  jarduera  konkretu  bat  egiteko  asmoz  baimena 
ematen ez badute behintzat. 
 
149.‐ artikulua  Ikastolaren barruan ezin da erre, ezta egiten diren kanpoko ekintzetan 
ere. 
 
150.‐  artikulua  Ikasleek,  baimenik  gabe,  ez  diote  kanpoko  inori  Ikastolan  sartzeko 
aukerarik  erraztuko,  eta  ez  dira  bidegabe  sartu  den  inorekin  ibiliko  bertan.  Ildo 
horretatik,  legez  eratu  diren  eta  ikastolan  ezarri  diren  ikasle‐elkarteak  ordezkatzen 
dituzten pertsonak ez dira  ikastolatik kanpoko pertsonatzat hartuko, betiere ordezkari 
gisa identifikatzen dien dokumentazioa baldin badute eta elkarteko zuzendaritzari beren 
bisitaren berri eman badiote. 
 
151.‐  artikulua  Ikasle  guztiek  hezkuntza‐komunitateko  gainerako  kideen  puskak 
errespetatu  behar  dituzte,  eta  ikastetxearen  testuliburuak  nahiz  gainerako  material 
didaktikoak erabiltzeko baldintza egokietan mantendu behar dituzte. 
 
 
BETEBEHARRAK IKASGELA BARRUAN 
 
152.‐  artikulua:  Ikasleek  ikasgelan  momentu  bakoitzean  egiten  ari  den  ekintzari 
dagokion giroa erraztuko dute, eta klasean normaltasunez ematea posible egiten duen 
isiltasuna gordeko dute; hauxe da besteen lana errespetatzeko modu bakarra. 
 
153.‐ artikulua:  Ikasle guztiek  irakaslea datorrenerako klasea hasteko prest egon behar 
dute. 
 
154.‐ artikulua: Ikasle guztiek egun bakoitzean beharko duten material guztia ekartzeaz 
arduratu behar dute. 
 
155.‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  garbitasuna  eta  ordena  zaindu  behar  dute,  eta 
horretarako: 
 
a) Denona den materiala ordenaturik  izan behar dute:  liburuak  forraturik, apaletakoa 
ordenaturik, boligrafoak eta egunerokoak egoera onean edo bestelakoak. 
b) Klaseko txukuntasuna zaindu behar dute. 
c) Gauza bakoitza bere lekuan utziko dute. 
d) Ikaskideen gauzak errespetatu egingo dituzte. 
e) Etxera joan aurretik batu egingo dute ikasgela, lurreko paperak jaso, arbela ezabatu, 
leihoak itxi eta aulkiak mahai gainean jarri beharko dituzte. 
f) Beraiena ez den beste gelaren bat erabiltzen dutenean ere  (teknologia,  laborategia, 
informatika, musika edo beste gelaren bat) batuta utziko dute. 
g) Pasabideetako altzariak eta hormak errespetatuko dituzte. 
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BETEBEHARRAK IKASTOLATIK KANPOKO EKINTZETAN 
 
156.‐ artikulua  Ikastolako kanpoko ekintzak, ordukoak, egunekoak zein  luzeagoak  izan, 
hezkuntza proiektuaren atal bat osatzen dute eta, ikasgelako esparruan bete ezin diren 
helburu  batzuk  osatzen  laguntzen  dute;  hortaz,  ekintza  hauetan  parte  hartzearen 
derrigortasuna.  
 

157.‐  artikulua:  Ikasle  guztiek  hartu  behar  dute  parte  ikasgelako  prestakuntza‐

jardueretan  eta  Kooperatibako  urteko  planean  aurreikusitako  izaera  orokorreko 

jarduera osagarrietan era berean bermatuko da,  irakasleen arauak betetzen dituztela, 

gogoz parte hartzen dutela, norberari eskatutako lanak egiten dituztela, eta antolatzen 

diren lan‐taldeetan elkarlanean dihardutela.  

 

158.‐artikulua:  Ikastetxeko  ikasle  guztiek  Kooperatibako  langile  guztiei  euskaraz 

zuzentzeko  betebeharra  dute  salbu  beste  hizkuntzen  ikasgaietan:  lengua  castellana  y 

literatura, ingelesa eta frantsesa. 

 

159.‐ artikulua: 

1.  Ikasleek eskola‐bizikidetza hobetzen eta Kooperatiban  ikasteko giro on bat  lortzen 

parte hartu eta  lagundu behar dute,  ikaskideek heziketarako duten eskubidea, eta 

irakasleen aginpidea eta orientabideak errespetatzen dituztela. 

2.  Horretarako, ikasleek honako hauek egin behar dituzte:  

A.  Barne  Araudi  honetan  integratutako  Bizikidetza  Arauak  ezagutu,  eta,  hala 

dagokionean, Kooperatibako eskola‐bizitzako zerbitzu orokor edo espezifiko batzuen 

lege‐eskakizunak betetzeko, eta zerbitzuok egoki garatzeko, Zuzendaritza Taldeak eta 

Kontseilu  Errektoreak  xedatutako  eta  Eskola  Kontseiluak  onartutako  zehaztasunak 

edo adibideak ezagutu. Adibidez: 

A1. Teknologia berrien Erabilera eta Mugak Arautzeko Prozedura: 

a) Kooperatibako  kide  guztiek  norberaren  irudia  babesteko  duten  eskubidea 
bermatzeko,  ez  da  onartzen  inolako  grabaketarik  egiterik  zuzendaritzaren 

berariazko baimenik gabe. 

b) Ez  dago  telefono  mugikorrik  erabiltzerik,  eskola‐jarduerek  edo  jarduera 

osagarriek dirauten bitartean. 

c) Itzalita  edo  gordeta  eduki  behar  dira  musika  entzuteko  gailu  partikularrak, 

irakasleak haien erabilera berariaz baimendutakoan izan ezik. 

d) Garraio‐  edo  jangela‐zerbitzuetan,  eta  Kooperatibako  toki  komunetan  ere,  

entzungailuak ezin erabil daitezke gailu horiek, gainerakoak ez nekatzeko. 
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e) Lehen  Hezkuntzan,  ez  da  onartzen  ikasleek  gailu  elektronikorik  (telefono 
mugikor,  MP3,  MP4,  kontsola  edo  antzeko)  ekartzerik  ikastetxera,  tutoreak 

berariaz onartu ez badie. 

A2.  Hona,  jarraian,  irteeretarako,  enpresak  edo  baserri‐eskolak  bisitatzeko,  estatuko 

edo atzerriko beste  ikastetxe edo familia batzuetan egoteko,  ikasketa‐bidaietarako 

eta antzekoetarako Irakaskuntza Kooperatibak ezarri dituen arauak:  

1. Errespetu‐jarrerak.  Ikasleek  begirunea  eta  errespetua  agertuko  diete 

beren kideei, irakasleei eta hirugarrenei (erakundeak, ikastetxeak, familia 

anfitrioiak edota beste pertsonei), bai  toki publikoetan, bai pribatuetan, 

eta  arduradunen  aginduak  eta  jokabide‐arauak  beteko  dituzte  beti. 

“Bizikidetzaren aurkako  jokabidetzat”  joko da horiek behin eta berriro ez 

betetzea,  eta  “bizikidetza  larriki  kaltetzea”  joko  da,  ikaskideekiko, 

familiarekiko,  ikastetxe  edo  erakunde  anfitrioiekiko  bizikidetza  normala 

sakonki kaltetzea. 

2. Ordutegiak.  Ikasleek  zorrotz  bete  beharko  dituzte  arduradunek 

antolatutako  jardueretara  joateko  ordutegiak;  bai  eta  gauen  etxeratzeko 

familia  anfitrioiek  ezarritakoak  eta  beste  batzuk  ere.  “Bizikidetzaren 

aurkako  jokabidetzat”  joko  da  ez  joatea  edo  horiek  nabarmenki  ez 

betetzea,  eta  “bizikidetza  larriki  kaltetzea”  joko  da,  jokabide  horiek 

errepikatzen direnean edo arrisku nabari bat dakartenean. 

3. Kalteen  erantzukizuna.  Ikasleek  behar  den  arretaz  eta  arduraz  erabiliko 

dituzte  ikastetxeetako,  familia  anfitrioietako,  autobusetako  eta 

besteetako  instalazioak  eta  tresnak,  eta  sortzen  dituzten  kalteen 

erantzule  izango  dira.  Erantzuleak  identifikatzen  ez  badira,  egitatearen 

unean hor zen eta arduradunei jakinarazi ez dien taldeak hartuko du bere 

gain  erantzukizuna,  baldin  eta  bere  urruntasuna  eta  zerikusirik  eza 

frogatzen  ez  baditu.  “Bizikidetzaren  aurkako  jokabidetzat”  joko  da 

erabilera  desegokiagatik  kalte  handiak  sortzea,  eta  “bizikidetza  larriki 

kaltetzea” joko da nahita kalte larriak eragitea. 

4. Alkohola  edo  beste  substantzia  batzuk  edukitzea  edo  hartzea.  Ikasleek 

osasun onarekin bat datozen jarrerak eta jokabideak eduki behar dituzte. 

“Bizikidetza larriki kaltetzea” joko da alkohola edo toxikomaniarekin lotutako 

beste  substantzia batzuk edukitzea edo hartzea, eta, berdin, haiek hartzea 

edo haien trafikoa erraztea edo laguntzea.  

5. Neurri zuzentzaileak. 

Nola  programa  horiek  oso  egoera  berezietan  garatzen  diren, 

irteeraren,  egonaldiaren  edo  ikasketa‐bidaiaren  arduradunaren 

iritzian  “bizikidetza  larriki  kaltetzen  duten”  jokabideek  honako 
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neurri  zuzentzaile  hauek  ekarriko  dituzte  berekin,  beren 

astungarrien edo aringarrien arabera: 

1. Ikaslea  programako  jardueraren  batetik  baztertzea,  eta 

familiari  edo  familiei,  eta  Kooperatibaren  Zuzendaritzari 

berehala  jakinaraztea,  Eskola  Kontseiluak  dagokion  neurri 

zuzentzailea  eta  (agian)  ikaslea  hurrengo  irteeretatik 

baztertzea erabaki ditzan.  

2. Egonaldi‐programaren  arduradunak  egoki  ikusiz  gero,  eta 

aurrez  Kooperatibaren  Zuzendaritzari  jakinarazita,  ikaslea 

bere  etxera  bidal  dezakete  berehala  hegazkinez,  taxiz  edo 

egokien jotako eraz. Hori egin aurretik, familiari abisatuko zaio, 

bere  edo  senitartekoren  baten  telefonoa,  faxa  edo  e‐posta 

erabilita, horiek aurrez eta derrigorrez eman behar baitzaizkio 

programaren  arduradunari.  Tokialdatze  horrek  dakartzan 

gastu gehigarriak familiaren edo ikaslearen bizkar izango dira. 

3. Guztiz  ezinezkoa  bada  familiarekin  harremanetan  jartzea, 

ikaslea  programatik  baztertzeko  prozedura  egokia  erabakiko 

du  Kooperatibaren  Zuzendaritzak,  eta  ikaslea  ……(r)a  edo 

Loiuko aireportura heldu eta familiak jaso arte bera artatzeko 

eta zaintzeko era egokia, halaber. 

 

A3.  ETAPA  GUZTIETAKO  JOLAS  ORDUETAKO  ARAUDIAK.  (ERANSKINETAN 

garatu beharrekoak) 

A4.  NORBERAREN  GARBITASUNEKO,  ETA  NORBERAREN  ONDASUNAK, 

JANZTEKO  PUSKAK,  TRESNAK,  ETAB.  ERABILTZEKO  EDO  ERAKUSTEKO 

ARAUDIA. (ERANSKINETAN garatu beharrekoak) 

A5.  LIBURUTEGI  ZERBITZUAREN  ARAUDIA.    (ERANSKINETAN  garatu 

beharrekoak) 

A6.  ESKOLAZ  KANPOKO  JARDUEREN  ARAUDIA  (eskolaz  kanpoko  ekintzen 

atala aztertu) 

A7.  ESKOLA ORDUETATIK KANPO PATIOETARA ETA KIROL  INSTALAZIOETARA 

SARTZEKO  ETA  HAIEK  ERABILTZEKO  ARAUDIA.  (ERANSKINETAN  garatu 

beharrekoak) 

B.  Irakasle  guztien,  hezkuntza‐komunitateko  kide  guztien,  eta  aldi  bateko 

laguntzaileen eta bisitarien eskubideak errespetatu. 

C.  Zuzen jokatu haiekin guztiekin, eta ez besteen eskubideak urratu norberarenak 

erabiltzean. 
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D.  Metodo  baketsu  hutsak  erabili,  sor  daitezkeen  gatazkak  konpontzeko; 

tolerantzia‐,  elkartasun‐  eta  elkarlan‐jarrerak  izanez  beti  ikaskideekin,  eta 

hezkuntza‐komunitateko gainerako kideen eskubideen erabilera errazten dela. 

Eta  laguntza  edo  orientabidea  eskatu  Tutoreari  edo  Kooperatibako 

arduradunen bati, aipatuak egiteko zailtasunik igarriz gero.  

3.  Ikasleek  laguntza  emateko  betebeharra  dute  bizikidetzarako  guztiz  aurkako  edo 

larriki kaltegarriak diren  jokabideei neurri zuzentzaileak ezartzeko prozeduran, eta 

lekuko  gisa  arituko  dira  zuzendariak  edo,  hala  badagokio,  irakasleriako  edozein 

kidek hala egiteko eskatzen dienean. 

 

160.‐ artikulua: 

1.  Ikasleek  zorrotz  errespetatu  behar  dituzte  hezkuntza‐komunitateko  kide  guztien 

kontzientzia‐askatasuna,  erlijioa,  morala,  duintasuna,  osotasuna  eta  intimitatea, 

jaioterriagatik,  adinagatik,  arrazagatik,  sexuagatik,  egoera  zibilagatik,  sexu‐

joeragatik,  gaitasun  fisikoagatik  edo  psikikoagatik,  osasun‐egoeragatik, 

hizkuntzagatik, kulturagatik, erlijioagatik, sinesmenagatik,  ideologiagatik edo beste 

ezergaitik inor inola ere bereizi gabe. 

2.  Ikasleek  zorrotz  errespetatu  behar  dute  adierazteko,  biltzeko  edo  elkartzeko 

banakoen  eskubideen  talde‐erabileran  parte  hartu  nahi  ez  duten  ikaskideen 

erabakia. 

3.  Ikasleek  sekula  ez  dute  egin  behar  adierazpen  iraingarririk,  mehatxuzkorik  edo 

beltzailerik hezkuntza‐komunitateko ezein kideren, edo ezein agintari publiko edo 

erlijiozko, ordezkari politiko edo herritarren ordezkariren aurka. 

4.  Ikasleek ez daukate grabazio‐bitartekorik erabiltzerik eskola‐esparruan,  ikastetxeak 

programatutako  eta  bitarteko  horiek  erabiltzea  eskatzen  duten  jardueretan  izan 

ezik. Eta kasu horietan ere, ezingo dute grabatu hezkuntza‐komunitateko inor, edo 

ezingo  dute  erabili  haren  irudia  beste  ezein  euskarritan,  haren  borondatearen 

aurka eta haren berariazko baimenik gabe. 

161.‐ artikulua: 

1.  Ikasleek  ongi  ezagutu  behar  dituzte,  eta  zorrotz  errespetatu,  ordenamendu 

juridikoak  hezkuntza‐komunitateko  gainerako  kideei  aitortzen  dizkien  eskubideez 

gainera, ikastetxeko antolamendu‐, bizikidetza‐ eta diziplina‐arauak, eta osoki bete 

behar  dituzte  Barne  Araudiaren  xedapenak  eta  hortik  datozen,  eta  Zuzendaritza 

Taldeak prestatu eta Eskola Kontseiluak onartu dituen arau espezifikoak, Hezkuntza 

Proiektua eta haren Izaera berezia errespetatzen dituztela, nahiz eta harekin ez bat 

etorri. 
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2.  Ikasleek zorrotz bete beharko dituzte Kooperatibako gobernu‐organoen erabakiak, 

haien eskumen‐esparruaren barruan, eta honako hauek  sartzen dira hor, besteak 

beste:  norberaren  garbitasunari  buruzkoak,  eta  norberaren  ondasunak,  janzteko 

puskak,  tresnak edo gailu elektronikoak erabiltzeari edo erakusteari dagozkionak; 

atsedenaldietan eskola‐barrutitik irteteari eta horietan eduki beharreko jokabideari 

doazkionak,  eta  Kooperatibako  eskola‐bizitzako  zerbitzu  orokor  edo  espezifiko 

batzuen  lege‐eskakizunak  betetzeko,  eta  zerbitzuok  egoki  garatzeko  haiek 

ezarritako  arau  espezifiko  guztiak,  130.  artikuluak  (bizikidetza  laguntzeko 

betebeharra) bere 2. atalean ezartzen duenaren arabera. 

3.  Era  berean,  ikasleek  zorrotz  bete  beharko  dituzte  irakasleen  eta  hezkuntza‐

laguntzako  langileen  aginduak,  haien  eskumenen  esparruan,  bai  eta  ikastetxeko 

langile  ez  irakasleen  eta  kontratatutako  zerbitzuen  aginduak  ere,  haiek  legezko 

araudiak ezartzen dizkien zereginetan ari direnean. 

4.  Ikasleek  Kooperatiban  ezartzen  zaizkien  heziketa‐neurri  zuzentzaileen  barruan 

dauden ekintzak egin behar dituzte. 

 
 

NEURRI ZUZENTZAILEAK APLIKATZEKO PROZEDURAK  
OHAR OROKORRAK 

 
162.‐ artikulua: Prozedura hau derrigorrez erabiliko da neurri alternatiboak (ondorengo 
atala) aplikatzea posible izan ez denean. 
 
163.‐ artikulua: 

2.1.‐  Ikasgelan,  ikastolako  beste  eremuetan  edota  ikastolatik  kanpo  ikasleak  haien 
zainketa zuzenaren pean dauden bitartean, ikastolako irakasle guztiek ikasleen jokabide 
desegokiak berehala zuzentzeko eskumena eta betebeharra dute. 

2.2.‐ Irakasle guztiek eskumena eta betebeharra dute haien aurrean kontrakoa den edo 
bizikidetzan kalte larriak eragiten dituen jokabidea gertatzen den unean bertan ikasleari 
zentzarazpena  egiteko.  Irakasleek,  halaber,  ikaslea  zuzendariarengana  edo  ikasketa 
buruarengana  bidaltzeko  eskumena  dute  bizikidetzari  kaltea  edo  kalte  larria  suertatu 
den kasuetan, betiere, pertsonek edota objektuek kalteak  jasotzea ekiditeko berehala 
hartu behar diren neurriak bazter utzi gabe. 

2.3.‐ Zuzendaria edo ikasketa burua da kontrakoak diren edota bizikidetzan kalte larriak 
eragiten  dituzten  jokabideak  zuzentzeko  eskumena  duen  organoa.  Dena  den,  Eskola 
Kontseilua erabakiak berrikusteko eskumena duen organoa da. 
 
164.‐  artikulua:  Kapitulu  honetan  arautu  diren  prozedurekin  lotura  duten  egintzak 
gauzatzeko epe  guztiak eskola‐egunetan  adieraziko dira. Ondorio horietarako, eskola‐
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egunak  hauek  izango  dira:  egun  baliodun  guztiak,  astelehenetik  ostiralera,  irailaren 
batetik ekainaren hogeita hamarrera, oporraldiak izan ezik. 
 
165.‐ artikulua: Zenbait kasutan, denbora igarotzeagatik prozedurak ezingo dira martxan 
jarri. Ondoko kasu hauetan, ezin  izango zaio  inolako prozedurari ekin, ezta desegokiak 
diren, kontrakoak diren edota bizikidetzan kalte larriak eragin dituzten jokabideen berri 
edukita ere: 

a) Bizikidetzan kalte larriak eragin dituen jokabidea osatzen duten gertakariak edota ez‐
egiteak gertatu zirenetik ehun eta hogei egun baino gehiago igaro direnean. 

b) Bizikidetzaren kontrakoa den  jokabidea osatzen duten gertakariak edota ez‐egiteak 
gertatu zirenetik hirurogei baino gehiago igaro direnean. 

c) Jokabide desegokia osatzen duten ekintzak edo ez‐egiteak gertatu zirenetik ehun eta 
hogei egun baino gehiago igaro direnean. 

 
166.‐ artikulua: Neurri zuzentzaileak aplikatu ahal izango dira epe hauek kontutan izanik: 
 
a) Kontrakoak diren edo bizikidetzan kalte larriak eragin dituzten jokabideak zuzentzeko 
neurriak, erreklamazioak edo helegiteak jartzeko epea amaitzen den unetik aurrera. 
b)  Jokabide desegokiak  zuzentzeko  zer neurri aplikatuko diren erabakitzen den unetik 
aurrera. Dena den, ondoko kasu hauetan ezin izango da neurri zuzentzailerik ezarri: 
a) Bizikidetzan  kalte  larriak eragiten dituzten  jokabideen  kasuan, neurriak  aplikatzeari 
buruzko behin betiko ebazpena eman zenetik ehun eta hogei egun baino gehiago igaro 
badira. 
b)  Bizikidetzaren  kontrakoak  diren  jokabideen  kasuan,  neurriak  aplikatzeari  buruzko 
behin betiko ebazpena eman zenetik hirurogei egun baino gehiago igaro badira. 
c) Jokabide desegokien kasuan, hogei egun baino gehiago igaro badira. 
 
167‐  artikulua:  Ikastola  barruan  jakinarazpena  eta  erreklamazioak  egiteko modua  eta 
epea: 
 
6.1.–  Jakinarazpenak  jakitera  eman  behar  dira  egintza  gertatu  eta  hurrengo  eskola‐
eguna amaitu aurretik. 
6.2.–  Kapitulu  honetan  arautu  diren  prozeduretan  jaso  diren  erreklamazioak  jartzeko 
epea hiru egunekoa izango da. 
6.3.–  Barne  araudi  honetan  arautu  diren  prozeduren  barruan  jaso  diren  eta 
hezkuntzakomunitateko  kideei  helarazi  behar  zaizkien  jakinarazpenak  nahiz  zitazioak 
jasotzaileak mezua jaso duela argi jakiteko moduan igorri behar dira. 

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

8.1.–  Zuzendariak  eta  ikasketa  buruak  emandako  ebazpenaren  aurka,  ikasleak  edo, 
haren  lekuan, haren gurasoek edo  legezko ordezkariek, erreklamazioa aurkeztu ahalko 
dute Eskola Kontseiluan. Kontseilu horrek erreklamazioa berrikusi ahalko du horretarako 
zehazturiko prozedura jarraituz. 

8.2.–  Eskola Kontseiluaren  erabakiaren  aurka,  gurasoak  edo haren  legezko ordezkoak 
erreklamazioa  aurkeztu  ahalko  dio  dagokion  Hezkuntzako  Lurralde  ordezkariari  hiru 
egun balioduneko epean, erabakiaren jakinarazpena jasotzen denetik zenbatzen hasita. 

8.3.– 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. 
 

NEURRI ZUZENTZAILEAK PROPORTZIONALTASUNEZ APLIKATZEN DIRELA BERMATZEKO 
IRIZPIDEAK 

 
170.‐  artikulua:  Ikastola  behartuta  dago  neurri  zuzentzaile  guztiak  proportzionalki 
aplikatzeko. 
 
170/1 Horretarako honako irizpide hauek kontutan hartuko dira: 

a)  Jokabide  deskribatuek  zer  neurritan  eragozten  diete  hezkuntza  komunitateko 
gainerako kideei beren eskubideak eta betebeharrak betetzea. 
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b)  Hezkuntza  komunitateko  gainerako  kideek  beren  duintasunean  edo  autoritatean 
pairatu duten kaltea, edota jokabide aipatuen ondorioz jasan dezaketena. 

c)  Ikaslearen  jokabidearen  gain  eragina  izan  dezaketen  inguruabarrak  nahiz  ikasleak 
bere  betebeharrak  bete  ez  dituela  eta  oinarrizko  gaitasunetako  hutsuneak  zuzen 
balioestea  ahalbidetzen  duten  inguruabar  pertsonalak  eta  sozialak,  hala  nola,  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. 

d)Jokabidea osatzen duten gertakariak gauzatzearekin zerikusia duten inguruabarrak. 
 

170/2 Inguruabar aringarritzat hauek joko dira: 
 
a) Besterik gabe berez aitortzea jokabide desegokia. 
b) Lehenagotik neurri zuzentzaileak jaso ez izatea. 
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) Irainen, laidoen eta ikastetxeko jardunen garapenaren aldaketaren kasuan, publikoki 
barkamena eskatzea. 
e) Hain kalte larria eragiteko asmorik izan ez zuela erakustea. 
f) Eraso fisikoen kasuan, kalte edo lesiorik ez eragitea. 
 
170/3 Inguruabar astungarritzat hauek joko dira: 
a)  Jokabidea  zuzentzea  eragin  duten  egite  edo  ez‐egiteak  honako  ezaugarri  hauek 
dituztenen  aurka  egiten  direnean:  adinez  txikiak,  minusbaliatuak,  ahalmen  fisiko 
txikiagokoak,  ikastetxera etorri berriak; edo nagusikeriaz  jokatu  izana adierazten duen 
beste edozein zirkunstantzia. 
b) Kaltea nahita egina izatea. 
c) Kaltea apropos egitea edo aldez aurretik prestatu ondoren egitea. 
d)  Jokabidea  zuzentzea  eragin  duten  egite  edo  ez‐egiteetarako  taldean  jardutera 
bultzatu edo akuilatu izana. 
e) Eskola‐arloko ordezkaritza‐kargua gehiegikeriaz baliatzea  jokabidea zuzentzea eragin 
duten egintzetarako. 
 
 

JOKABIDEAK ZUZENTZEKO BIDE ALTERNATIBOAK 

 
171.‐ artikulua:  
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Bat.‐ Ikastolako zuzendariak eta  ikasketa buruak barne araudi honetan aplikatzen diren 
neurriak  bertan  behera  utzi  ditzakete  eta  bide  alternatibo  hauek  erabil  ditzakete, 
beraien iritziz egokia den kasuetan. 
 
Lehentasunez,  zuzendariak  edo  ikasketa  buruak  ahalegina  egingo  dute  alde  hauek 
adiskidetu  daitezen:  hezkuntza‐komunitateko  kideren  bati  eskubideak  urratu  dizkion 
ikaslea eta bere eskubideak urratuak ikusi dituen hezkuntza‐komunitateko kidea. Horrez 
gain,  eta,  posible  bada,  sortutako  kalte  materialak  edo  moralak  konpontzen 
ahaleginduko dira. 
 
Bide horiek erabiliz zuzendu diren  jokabideen berri eman behar zaie  Ikastolako Eskola 
Kontseiluari (jokabide horiek bizikidetzaren aurkakoak izan behar dute edo bizikidetzari 
kalte larria eragiten diotenak). 
 
Bi.‐ Jokabide horiek bizikidetzari kalte larria egin badiote, eta soilik 182. Artikuluko h); i) 
eta k) atalekoak badira, bide alternatiboak ez aplikatzeko aukera emango du, egoeraren 
larritasuna tarteko eta 170. Artikuluan datozen ingurabar astungarriak betez gero. 
 
172.‐ artikulua: Prozedurarik gabeko neurri hezitzaileak. 
 
172/1.–  Bizikidetzaren  aurkako  jokabideak  edo  hari  kalte  larriak  eragiten  dizkiotenak 
gertatzen  badira,  zuzendariak  eta  ikasketa  buruak,  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. 
 
172/2.– Ezin izango da horrela jokatu, salbuespenezko egoera hauetan: 
 
a)  Adin  nagusikoak  diren  ikasleak  izan  badira  ikastolaren  bizikidetzari  kalte  larriak 
eragiten dizkioten jokabideak egin dituztenak. 
b)  183.  artikuluan  adierazitako  jokabideak  eman  badira,  hau  da,  ikastetxe  aldaketa 
proposatzen bada. 
c)  Ikastolan  gutxienez  bi  aldiz  egin  bada  ahalegina  bide  horietatik  konpontzeko 
bizikidetzaren  aurkako  jokabideak  edo  hari  kalte  larriak  eragiten  dizkiotenak,  eta  ez 
bada  erdietsi  lortu  nahi  zen  helburu  hezitzailea.  Zuzendu  nahi  izan  diren  jokabideek 
izaera berekoak izan behar dute. 
 
173.‐ artikulua: Prozedura bertan behera uzteko arrazoiak: 
 
173/1.‐  Adiskidetzea  gertatu  delako:  Adiskidetzerik  gertatzen  bada,  eten  egingo  da 
prozedura.  Adiskidetzeak  ez  du  bertan  behera  utziko  prozedura  183.  artikuluan 
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adierazitako  jokabideren  bat  gertatu  bada  (ikastetxe‐aldaketa  prozedura),  baina,  hala 
ere, arindu egingo ditu aplikatzekoak diren neurriak. Adiskidetzea  izango da, gertakari 
hauek ematen badira: 
a)  Ikasleak  onartzea  hark  egin  duen  jokabidea  bizikidetzaren  aurkakoa  dela  edo 
bizikidetzari kalte  larriak eragiten dizkiola, eta, berariaz, urratu egin dituela hezkuntza‐
komunitateko gainerako kideen eskubideak. 
b) Barkamena eskatzea edo azalpenak ematea. 
c)  Kaltetua  izan  den  pertsonak,  edo,  kasuan‐kasuan,  Ikastolako  organo  eskudunak 
barkamena onartzea. 
d) Jarduera hezitzaileren bat egitea onartzea. 
 
173/2.‐Kaltea konpondu delako: 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.  Kalteen  konponketak  edo  haien  konpontzeko  konpromisoa 
hartzeak ez du etengo prozedura, baldin eta 176. artikuluan adierazitako  jokabideren 
bat  gertatu  bada,  (ikastetxe‐aldaketa  prozedura),  baina,  hala  ere,  arindu  egingo  ditu 
aplikatzekoak diren neurriak. 
 
173/3.‐:  Jokabidea  familia eremuan  zuzendu delako: Prozedura bertan behera uzteko 
aukera  izango  da,  baldin  eta,  zuzendariaren  eta  ikasketa  buruaren  iritziz,  jokabidea 
behar bezala  zuzentzen ari bada  familia‐eremuan. Ezingo da halakorik egin,  jokabidea 
183. artikuluan adierazitakoren bat baldin bada. 
 
174.‐ artikulua: Neurri zuzentzaileak eten, arindu edo barkatu daitezke. 
 
174/1.–  Prozedura  ebatzi  eta  kaltetutako  pertsonei  entzun  ondoren,  aplikaturiko 
neurriak baldintzapean etetea erabaki dezakete zuzendariak eta  ikasketa buruak, 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. 
 
174/2.– Zuzendu beharreko jokabidea berriz gertatuz gero, berrerortzetzat hartuko da, 
neurri zuzentzailea bertan behera geratuta ere. 
 
174/3.–  Jakinarazi  egin  behar  zaie  Eskola  Kontseiluari  zein  klaustroari  neurri 
zuzentzaileak bertan behera utzi direla arrazoi horiek direla medio. 
 
175.‐ artikulua: Bizikidetzarako konpromiso hezigarriak: 
 
175/1.‐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 
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legezko  ordezkariek  ere  sinatu  behako  dute.  Bizikidetza‐konpromiso  hezigarrietan, 
honako hauek bildu beharko dira, behar bezala zehaztuta, baita denboraren aldetik ere. 
 
175/2.–  Bizikidetzari  buruzko  prestakuntza‐jardunak,  eta  bizikidetzaren  aurkako 
jokabideak  aldatzeko  eta  horien  prebentziorako  gurasoek  edo  legezko  ordezkariek, 
hartarako  konpromisoa hartuta,  gauzatuko dituztenak, eurek edo erakunde,  ikastetxe 
edo  pertsona  egokien  bidez  gauzatuko  dituztenak,  hain  zuzen  ere.  Era  berean, 
ikastetxearekin komunikatzeko eta koordinatzeko mekanismoak bildu beharko dira. 
 
175/3.‐ Bizikidetza‐konpromiso hezigarriak ez betetzeak etendako neurri zuzentzaileak 
berehala aplikatzea ekarriko du. 

176.‐ artikulua: behin behineko neurriak: 

171.  artikuluko  2  atalean  aurkitzen  bagara  Ikasketa  Buruak  edo  Zuzendariak  behin 
behineko neurri hauek hartu ditzake: 

a) Arlo  edo  irakasgai  bateko  edo  gehiagoko  eskoletara  joateko  eskubidea 
mantenduz,  arlo  edo  irakasgai  hori  ematen  den  gelatik  kanpo  jasoz,  baina 
Ikastolan bertan, bikoizketa gela edo bestelako gelaren batean. Horren ondorioz, 
ikasleak ez du etengabeko ebaluazioa galduko, betiere lan hezigarri jakin batzuk 
edo  etxerako  zeregin  jakin  batzuk  egiten  baditu,  hartarako  izendatutako 
irakasleek  kontrolatuta.  Lan  hauek  tutoreak  bideratu  beharko  ditu  ikaslearen 
hausnarketara  eta  bertatik  ateratzen  diren  ondorioak  lagungarriak  izan  behar 
zaizkio egoera onartzeko eta bideratzeko. 
 

b) Eskolaz  kanpoko  jardueretan  edo  ikastetxetik  kanpoko  jarduera  osagarrietan 
parte  hartzea  ordezkatzea,  jarduera  horietan  gauzatuko  diren  helburu 
pedagogikoak  Ikastolako bikoizketa  gela batean bideratuz.  Lan hauek  tutoreak 
bideratu  beharko  ditu  ikaslearen  hausnarketara  eta  bertatik  ateratzen  diren 
ondorioak lagungarriak izan behar zaizkio egoera onartzeko eta bideratzeko. 

 
c) 159 2) A Artikuluko A2 kasuan, programa horiek oso egoera berezietan garatzen 

direnez  gero,  irteeraren,  egonaldiaren  edo  ikasketa‐bidaiaren  arduradunaren 
iritzian “bizikidetza larriki kaltetzen duten” jokabideek honako neurri zuzentzaile 
hauek ekarriko dituzte berekin, beren astungarrien edo aringarrien arabera: 
 

a) Ikaslea programako jardueraren batetik baztertzea, eta familiari edo familiei, 

eta Kooperatibaren Zuzendaritzari berehala  jakinaraztea, Eskola Kontseiluak 

dagokion  neurri  zuzentzailea  eta  (agian)  ikaslea  hurrengo  irteeretatik 

baztertzea erabaki ditzan.  

b) Egonaldi‐programaren  arduradunak  egoki  ikusiz  gero,  eta  aurrez 

Kooperatibaren  Zuzendaritzari  jakinarazita,  ikaslea  bere  etxera  bidal 

dezakete  berehala  hegazkinez,  taxiz  edo  egokien  jotako  eraz.  Hori  egin 
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aurretik,  familiari abisatuko  zaio, bere edo  senitartekoren baten  telefonoa, 

faxa  edo  e‐posta  erabilita,  horiek  aurrez  eta  derrigorrez  eman  behar 

baitzaizkio  programaren  arduradunari.  Tokialdatze  horrek  dakartzan  gastu 

gehigarriak familiaren edo  ikaslearen bizkar  izango dira. Lehen Hezkuntzako 

ikasleen kasuan, gurasoek ikaslearen bila hurbildu beharko dira. 

c) Guztiz  ezinezkoa  bada  familiarekin  harremanetan  jartzea,  ikaslea 

programatik  baztertzeko  prozedura  egokia  erabakiko  du  Kooperatibaren 

Zuzendaritzak,  eta  ikaslea  Zubi  Zaharra  Ikastolara  edo  Loiuko  aireportura 

heldu eta familiak jaso arte bera artatzeko eta zaintzeko era egokia, halaber. 

 

 

3. Kapitulua.‐  IKASLEEN BARNE ARAUBIDEA 

 

177.‐  artikulua:  Ikasle batek  aurrera  eraman ditzakeen  jokabideak honako hauek  izan 
daitezke 
 
• JOKABIDE DESEGOKIA 
• BIZIKIDETZAREN AURKAKO JOKABIDEA 
• BIZIKIDETZARI KALTE LARRIA ERAGITEN DION JOKABIDEA 
 
178.‐ artikulua: Araudi hau ikasleen adinari egokituta egongo da: 
 

 DBH‐n derrigorrez aurrera eramango da kasu guztietan. 
 

 LMH‐n  araudi  honetan  ezarritako  betebeharreko  bat  betetzen  ez  bada, 
irakasleek  jokabide desegokia  zuzendu beharko dute horretarako ezarri diren 
neurrietako bat berehala aplikatuz eta ahoz eginez.  

 
 Salbuespen  gisa,  ikaslearen  jokabidea  ikastolako  bizikidetzarentzat  larriki 

kaltegarria  izan  daitekeenean,  eta  jokabide  hori  ikaslearentzat  edota 
hezkuntza komunitateko gainerako kideentzat arriskua bada, zuzendariak eta 
ikasketa  buruak  ohiko  prozedura  erabili  eta  barne  araudi  honetan  jokabide 
horiek zuzentzeko ezarri diren neurriak aplikatu ahal  izango dituzte, betiere, 
Hezkuntzako Ikuskaritzari aurrez jakinarazpena igorriz. 

 
 
179.‐ artikulua: Jokabidea desegokia ez den kasuetan, Zuzendariak eta  ikasketa buruak 
erabakiko  dute  kasu  bakoitzean  zer  neurri  aplikatu,  horretarako  markatuta  dauden 
prozedurak jarraituz. 
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JOKABIDE MOTAK 

 
180.‐ artikulua: JOKABIDE DESEGOKIA 
 
1/ Jokabide motak: 

a) Justifikatu gabeko puntualtasun‐hutsegiteak. 
b) Justifikatu gabeko bertaratze‐hutsegiteak. 
c)  Ikastolatik  kanpora  irtetea  baimenik  gabe,  beti  ere  Ikastolak  hori  ekiditeko 
beharrezkoak diren neurriak  indarrean  jarrita baditu eta kanpora  irtete hori  ikastolako 
irakasle zein bestelako langileren baimen barik bada. 
d)  Ikastolaren eremuaren barruan tabakoa, alkohola ala drogak kontsumitzea, beti ere 
Ikastolak hori ekiditeko beharrezkoak diren neurriak indarrean jarrita baditu. 
e)  Ikastolako  instalazioei,  materialari  edo  hezkuntza‐komunitateko  gainerako  kideen 
gauzei narriadurak eragitea, zabarkeriagatik gertatzen denean. 
f) Irakasleek 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. 
g) Hezkuntza Komunitateko kideen aurkako adeitasunik ezako jarrerak. 
h)  Ikastolako  Gobernu  Organoak  bere  eskumenen  eremuan  debekatutako  ekipoak, 
materialak, jantziak edo aparatuak ikastetxera eramatea 
i)  Ikastolako  ekipamendua  (elektronikoa,  mekanikoa,  telefonikoa,  informatikoa  edo 
edozein  motatakoa)  baimenik  gabe  edo  baimendutakoak  ez  diren  helburuetarako 
erabiltzea. 
j)  Ikastolako  langileei  gezurra  esatea  edo  informazio  faltsua  ematea,  betiere  horrek 
hezkuntza‐komunitateko inori kalterik eragiten ez badio 
k) 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. 
l) Hartarako baimenik ez dutenei Ikastolan sartzeko aukera erraztea edo haiekin 
sartzea. 
m) Ikaskideen gauzak nahita erabiltzea, haien borondatearen aurka. 
n) Ikasketa planak burutzeko antolatzen diren jardueretan jarrera pasiboa agertzea edo 
traba egitea. 
o)  Jokabide  desegokien  aurrean  ezartzen  diren  neurri  zuzentzaileak  ez  betetzea. 
Ikasgelan,  ikastolako beste eremuetan edota  ikastolatik kanpo  ikasleak haien  zainketa 
zuzenaren  pean  dauden  bitartean,  ikastolako  irakasle  guztiek  ikasleen  jokabide 
desegokiak berehala zuzentzeko eskumena eta betebeharra dute. 
p) Norberaren betebeharren beste edozein ez‐betetze, betiere hezkuntza‐komunitateko 
gainerako  kideei beren eskubideak baliatzea galarazten, oztopatzen edo eragozten ez 
badie, eta jokabide hori ikastetxeko bizikidetzaren aurkako jokabide gisa edo bizikidetza 
horri kalte  larria eragiten dion  jokabide gisa sailkatuta ez badago dagokion  irakasleak, 
tutoreak edota ikasketa buruak honako neurri hauetako bat edo gehiago aplikatu ahalko 
dituzte. 
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2/ Neurri zuzentzaileak: 
 
a) Izandako jokabide desegokiari eta haren ondorioei buruzko hausnarketa. 
b) Kaltetuak izan diren pertsonen aurrean jokabidea desegokia izan dela onartzea. 
c) Jokabide‐eredu egokiak ikasteko eta barneratzeko jarduerak egitea. 
d) Jokabide desegokiaren nolakotasunarekin zerikusia duen zereginen bat egitea. 
e) Ikastolaren jarduerak aurrera hobeki eramaten lagunduko duten lanak betetzea. 
g) Ohartarazpen pribatua. 
 
181.‐ artikulua: BIZIKIDETZAREN AURKAKO JOKABIDEA 
 
1/ Jokabide mota: 
 
a)  Aurrean  adierazitako  jokabide  desegokiren  bat  gehienez  ere  hiru  aldiz  egitea 
hiruhileko  akademiko  berean,  betiere  aurreko  biak  zuzendu  badira,  eta,  ikasle 
adingabeei dagokienez, gurasoei edo legezko ordezkariei jakinarazi bazaizkie. 
b) Aurreko mailan hartutako neurri zuzentzailea ez betetzea. 
c) Ikastolako  lagun bakarreko aginte‐organoen edo  irakasleen aginduak eta  ikastetxeko 
gainerako  langileek  beren  eginkizunen  jardunean  emandako  aginduak  ez  betetzea, 
betiere  horrekin  batera  diziplinarik  eza  agertzen  bada  edota  irainak,  mespretxuak, 
desafioak edo mehatxuak egiten badira. 
d)  Ikaskideen  edo hezkuntza‐komunitateko  gainerako  kideen  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. 
e) Azterketa‐ereduak  lapurtzea edo erantzunak kopiatzea, eta horiek guztiak hedatzea, 
saltzea edo erostea. 
f) Noten buletinetan edo gurasoentzako nahiz  legezko ordezkarientzako beste edozein 
dokumentutan  edo  jakinarazpenetan  aldaketak  egitea,  eta,  ikasle  adingabeei 
dagokienez, dagokien hartzaileei ez ematea edo erantzunak aldatzea. 
g)  Kalteak  eragitea  bidegabeko  erabileragatik  ikastetxeko  lokalei,  altzariei, materialari 
edo dokumentuei, edo hezkuntza‐komunitateko gainerako kideen gauzei, jokabide hori 
ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabidea ez bada. 
h) Eskola Kontseiluak hartutako baliozko erabakiak nahita ez betetzea. 
i)  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. 
j) Beste edonori bere eskubidea baliatzeko aukera galaraztea,  indarkeria erabili gabe, 
eta  beste  edonor  bere  borondatearen  aurka  zerbait  egitera  behartzea,  betiere 
indarkeriarik erabili gabe. 
k) Ordena nahasten duten portaerak autobusean edo eskolako jangelan, bai bakarka bai 
taldean, eta betiere bizikidetzan kalte larria eragiten ez badute. 
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l)  Hezkuntza‐komunitateko  edozein  kiderengan  lesio  fisikoak  eragin  ditzaketen 
objektuak zuhurtziarik gabe erabiltzea. 
m)  Ikastolako  langileei  gezurra  esatea,  informazio  faltsua  ematea  edo  norberaren 
nortasuna  ezkutatzea,  horren  ondorioz  hezkuntza‐komunitateko  beste  kide  batzuei 
kalte egiten bazaie. 
n) Diskriminazioa dakarren edozein egintza edo jokabide, diskriminazio horren arrazoia 
edozein  izanik  ere:  jaiotza,  adina,  arraza,  sexua,  egoera  zibila,  orientazio  sexuala, 
gaitasun fisikoa edo psikikoa, osasun‐egoera, kultura, erlijioa, sinesmena, ideologia, edo 
beste  edozein  egoera  edo  zirkunstantzia  pertsonal,  ekonomiko  edo  sozial.  Betiere 
bizikidetzan kalte larria eragiten duen jokabidetzat hartzen ez bada. 
o) Bizikidetzaren aurkako jokabide baten aurrean ezartzen diren neurri zuzentzaileak ez 
betetzea.   
p)  Ikasleen  betebeharrak  ez  betetzea  dakarren  beste  edozein  jokabide,  betiere 
hezkuntza  komunitateko  gainerako  kideei  beren  eskubideak  baliatzeko  edo  beren 
betebeharrak  betetzeko  eragozpenik  sortzen  ez  badie  eta  jokabide  hori  hurrengo 
artikuluan  bilduta  ez  badago,  ikastetxeko  bizikidetzari  kalte  larria  eragiten  dioten 
jokabideen artean, hain zuzen ere. 
 
Zuzendariak eta ikasketa buruak aurreko artikuluan zerrendatutako neurriak edo honako 
neurri hauetako bat edo gehiago aplikatu ahalko dituzte: 
 
2/ Neurri zuzentzaileak: 

Ikastetxeko bizikidetzari kalte eragiten dioten jokabideak zuzentzeko aurreko artikuluan 

180/2 bildutako neurri bat edo  gehiago  aplikatuko ditu  zuzendariak, eta, horiez  gain, 

honako hauetako edozein: 

a)  Bizikidetzaren  aurkako  jokabideari  eta  haren  ondorioei  buruzko  hausnarketa  eta 
jokabidea bideratzeko orientazioak. 
b) Ohartarazpen,  ikasle  adingabeen  kasuan,  gurasoak edo  legezko ordezkariak bertan 
direla. 
c) Ikaslea taldez edo gelaz aldatzea, aldi baterako edo behin betiko. 
d)  Lan  hezigarriak  edo  eragindako  kalte  materialak  konpontzeko  lagungarriak  diren 
zereginak  egitea,  edo hala badagokio,  ikastetxeko  jarduerak hobetzeko  eta  garatzeko 
lagungarriak direnak, betiere hiru hilabetez gehienez ere. 
e) Ikasgai bateko edo bat baino gehiagoko eskoletara nahiz ikastolara joateko eskubidea 
etetea,  ikasle  adingabeen  gurasoekin  edo  legezko  ordezkoekin  elkarrizketa  izan  arte. 
Neurri horrek ezin izango du hiru egun baino gehiago iraun. 
f)  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. 
g)  Eskolaz  kanpo  egin  behar  diren  jarduera  osagarrietan  parte  hartzeko  eskubidea 
etetea,  gehienez  ere  zuzendutako  jokabidea  egin  den  hiruhilekoa  amaitu  arte;  edo, 
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jokabide  hori  hiruhileko  akademikoaren  azken  hilabetean  gertatu  bada,  hurrengo 
hiruhilekoa amaitu arte. 
h)  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. 
i) Ohartarazpen idatzia. (Ikasketa buruak eta zuzendariak onartua) 

Oharra:  f, g eta h neurriak bakarrik erabili ahal  izango dira 181.2.A eta 174.2.D  idatz‐
zatietan adierazitako neurrietatik bi gutxienez aplikatu ondoren bizikidetzan kalte larriak 
eragiten dituzten jokabideak zuzentzea lortu ez bada. 
 
 
182.‐ artikulua: BIZIKIDETZARI KALTE LARRIA ERAGITEN DION JOKABIDEA 
 
1/ Jokabide mota: 
a)  Ikasturte  berean  gehienez  ere  hiru  aldiz  egitea  aurreko  artikuluan  adierazitako 
bizikidetzaren  aurkako  edozein  jokabide  (181.1.A  atalen  daudenak  izan  ezik),  betiere 
aurreko  biak  zuzendu  badira  eta,  hala  badagokio,  gurasoei  edo  legezko  ordezkariei 
jakinarazi bazaizkie. 
b) Aurreko mailan hartutako neurri zuzentzailea ez betetzea. 
c)  Ikastolako  Gobernu  Organoekiko  edo  beren  eskumenak  betetzen  diharduten 
irakasleekiko  diziplinarik  gabeko  egintza  edo  obedientzia‐ukatze  esplizitu  guztiak, 
ezarritako  neurri  zuzentzaileak  betetzeari  uko  egitea  barne,  baita  hezkuntza‐
komunitateko kideen aurkako adierazpen biziki laidogarri edo iraingarriak ere, laido edo 
irain  horiek  edozein  modutan  adierazita  ere:  ahoz,  idazki  bidez,  edo  baliabide 
informatikoak edo ikus‐entzunezkoak erabiliz. 
d) 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. 
e)  Jazarpen sexista, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 
4/2005 
Legeari  jarraiki halakotzat hartuta: nahi ez duen pertsona batekin eta pertsona horren 
sexua  dela  eta,  hitzez,  hitzik  gabe  edo  fisikoki  edozein  jokabide  izatea,  eta  horren 
helburua  edo  ondorioa  pertsona  horren  duintasunari  erasotzea  edo  kikilduta,  etsai, 
makurrarazita, irainduta edo laidoztatua sentiarazteko giroa sortzea bada. 
f) Hezkuntza‐komunitateko edozein kideren aurkako eraso fisiko edo psikologikoa. 
g)  Ikastetxeko  hezkuntza‐komunitateko  kideak  beren  osasunerako  eta  osotasun 
pertsonalerako  oso  kaltegarriak  diren  jokaerak  egitera  bultzatzea,  hala  nola  tabakoa, 
alkohola eta drogak kontsumitzera bultzatzea. 
h)  Bizikidetzaren  aurkako  jokabide  guztiak,  taldean  egiten  direnean  edo  haien  berri 
nahita zabaltzen denean, ahoz,  idazki bidez,  ikus‐entzunezko baliabideen edo baliabide 
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informatikoen  bidez;  baita  berdinen  arteko  tratu  txarreko  egoeretan  parte  hartzen 
dutenean ere. 
i) Liskar edo jokabide erasokorrak eragitea edo jokabide horietan parte hartzea, betiere 
lesioak eragiteko arrisku larria sortzen bada. 
j)  Nahita  kalteak  eragitea  ikastetxearen  instalazioetan  edo  ondasunetan,  ikastetxeko 
langileei, beste ikasle batzuei edo beste pertsona batzuei, bai bakarka bai taldean. 
k)  Ordena  nahasten  duten  jokabideak  autobusean  edo  eskolako  jangelan,  betiere 
hezkuntza komunitateko edozein kiderentzako egoera arriskutsuak sortzen badituzte. 
l) 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  esan‐bidez  adierazi 
badute. 
m) Ikastolako jarduneko egintzetan beste edonoren izena erabilita aritzea. 
n)  Euskarri  idatzian  edo  informatikoan  dagoen  eskolako  dokumenturen  bat  edo 
erregistroren  bat  kaltetzea,  trukatzea  edo  aldatzea,  baita  dokumentu  akademikoak 
ezkutatzea edo baimenik gabe ateratzea ere. 
o) Delitua edo zigor‐arloko hutsegitea den edozein egintza, nahita egin bada. 
p) Norberaren betebeharrak ez betetzea dakarren edozein  jokabide, betiere  jokabide 
hori  hezkuntza‐komunitateko  gainerako  kideen  edo  beste  edonoren  eskubideen 
aurkakoa bada, zuzen‐zuzenean; hain zuzen ere, honako eskubide hauen aurkakoa bada: 
osasunerako, osotasun fisikorako, adierazpen‐askatasunerako, parte hartzeko, biltzeko, 
diskriminaziorik  ez  jasateko,  ohorerako,  intimitaterako  eta  norberaren  irudirako 
eskubidea. 
q)  Bizikidetzari  kalte  larria  egiten  dion  jokabide  baten  aurrean  ezartzen  diren  neurri 
zuzentzaileak ez betetzea.   
 
Zuzendariak eta ikasketa buruak aurreko artikuluan zerrendatutako neurriak edo honako 
neurri hauetako bat edo gehiago aplikatu ahalko dituzte: 
 
2/ Neurri zuzentzaileak: 
 
Ikastetxeko  bizikidetzari  kalte  larria  eragiten  dioten  jokabideak  zuzentzeko  aurreko 

artikuluan  181/2  bildutako  neurri  bat  edo  gehiago  aplikatuko  ditu  zuzendariak,  eta, 

horiez gain, honako hauetako edozein: 

 
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 
eskolaegunetik  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. 
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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  ikastetxetik  kanpoko  jarduera osagarrietan parte 
hartzeko  eskubidea  edo  eskola‐garraioko  zerbitzua  edo  jangela‐zerbitzua  erabiltzeko 
eskubidea etetea. Neurri hori ikasturtea amaitu arte aplikatu ahal izango da. 
e) Ohartarazpen idatzia. (Ikasketa buruak eta zuzendariak onartua) 

Oharra:b,  c  eta  d  neurriak  bakarrik  erabili  ahal  izango  dira  182.2A  idatz‐zatietan 
adierazitako  neurrietatik  bi  gutxienez  aplikatu  ondoren  bizikidetzan  kalte  larriak 
eragiten dituzten jokabideak zuzentzea lortu ez bada 
 
183.‐ artikulua: Ikastetxe‐aldaketa ondoko kasu hauetan proposatu ahal izango da: 
a) Ikastolako bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabidea ikasleari gutxienez bi aldiz 
zuzendu bazaio, betiere, 182.1.A  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 egitea. 
d) Salbuespenez, hezkuntza komunitateko beste kide batzuei eraso larriak egin izana. 
e) Eskola Kontseilua informatu behar da ikastetxe‐aldaketaren proposamenaz. 

Ikaslea ikastetxez aldatzeko proposamena Lurraldeko Hezkuntza Ordezkariari helaraziko 
zaio. Azken horrek Hezkuntzako  Ikuskaritzari  txostena bidali eta  irtenbiderik egokiena 
zein den erabakiko du. 
 
184.‐ artikulua: Etengabeko ebaluazioa egiteko ezintasuna bertaratze‐hutsegiteak behin 
eta  berriz  egiteagatik.  Aurreko  artikuluen  arabera  dagozkion  neurri  zuzentzaileak 
aplikatzeko  aukera  bazter  utzi  gabe,  bertaratze‐hutsegite  ugari  egin  dituztela  ‐eta 
etengabeko  ebaluaziorako  ikastolak onartutako metodoak  eta  irizpideak  aplikatu  ezin 
zaizkien ikasleek ez‐ohiko probetara aurkeztu beharko dute, ebaluazioa egin diezaieten. 
 
185.‐  artikulua:  Izan  daitezkeen  kalteengatiko  erantzukizuna:  Dagokionean  aplika 
daitezkeen  neurri  zuzentzaileak  alde  batera  utzi  gabe,  ikasleen  erantzukizuna  da 
ikastolako  instalazioetan,  altzarietan  edo  materialean,  edo  ikaskideen  gauzetan, 
eragindako kalteak konpontzea, kalte horiek nahita edo zabarkeria  larriz edo  ikastolak 
onartutako  bizikidetza‐arauen  aurkako  portaeraren  ondorioz  egin  badituzte.  Horren 
ordez,  egin  beharreko  konponketen  kostu  ekonomikoa  beren  gain  hartu  ahal  izango 
dute, eta beren gurasoak edo  legezko ordezkariak  izango dira erantzule  subsidiarioak 
legeek aurreikusitakoaren arabera. 
 
186.‐  artikulua:  Ikastolatik  kanpo  egindako  jokabideengatik  erantzukizuna:  Aurreko 
artikuluetan  bildutako  jokabideak  eskolako  eremutik  edo  ordutegitik  kanpo  egiten 
direnean ere zuzenduko dira, betiere ikastolak programatutako jarduera osagarrien edo 
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eskolaz  kanpokoen  jardunean egiten badira,  jangela edo  garraio‐zerbitzuak erabiltzen 
diren  bitartean,  edo  eskolako  jarduerarekin  kausa‐ondorio  harremana  dagoela 
egiaztatzen denean. 
 

 

 

VII. TITULUA ‐ GURASOAK 

 

1. Kapitulua.  IKASLEEN ONARPENA 

 

187. Artikulua.  Ikasleak onartzeko prozedura 

1.  Ikasleak  onartzeko  prozesuak  kontuan  izango  ditu  beti  beren  seme‐alabentzat 

ikastetxea aukeratzeko gurasoek edo legezko ordezkariek duten eskubidea. 

2.  Aipatu prozesua hasi aurretik, Zubi Zaharra Kooperatibak beharrezko  informazioa 

emango  die  bertan  bazkide  gisa  sartzeko  eta  beren  seme‐alabak  eskolatzeko 

interesa  duten  gurasoei  edo  legezko  ordezkariei,  Kooperatiba  Elkartearen 

hezkuntza‐eredua,  haren  berezko  izaera,  haren  Hezkuntza  Proiektua,  eta 

eskubideak eta betebeharrak ezagut ditzaten. 

3.  Hura  onartzen  dutenek,  hala  badagokio,  sozietate  kooperatiboan  sartzeko 

beharrezko  eskaera  egingo  dute  gurasoen  kooperatibako  bazkide  aktibo  edo 

erabiltzaile izateko. 

4.  Kontseilu  Errektoreak  onartu  edo  baztertu  egingo  du  eskaera,  sozietatearen 

estatutuen  arabera,  eta  eskatutako  eskolatze mailan  dagoen  toki  kopurua  hala 

nola  itundutako  ikastetxeetarako  indarrean dagoen matrikulatze‐araudia kontuan 

hartuta.  

 

188. Artikulua.‐  Matrikulatzeko prozedura 

1.  Zubi Zaharra  Irakaskuntza Kooperatibak ez badauka behar beste  toki  jaso dituen 

eskaera guztiei erantzuteko, indarreko legeria orokorrak ezartzen dituen irizpideak 

edukiko dira kontuan. 

2.  Zubi  Zaharra  Irakaskuntza  Kooperatibako  Kontseilu  Errektoreak  dauka 

Kooperatiban ikasleak matrikulatzeko ardura. 

3.  Zuzendari  Nagusia  da  prozesuaren  garapenaren  arduraduna,  eta  Kontseilu 

Errektoreari  eman  behar  dio  informazioa.  Eta,  era  berean,  Hezkuntza 
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Administrazioari eta Eskola Kontseiluari jakinarazi behar die prozesuaren emaitza, 

indarreko araudiaren arabera. 

 

189. Artikulua.‐   

Hezkuntza,  Unibertsitate  eta  Ikerketa  Sailak  2008ko  martxoaren  6an  argitaratu  zuen 

martxoaren  4ko  35/2008  Dekretua,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Haur  Hezkuntza  , 

Lehen  hezkuntza,  Bigarren  Hezkuntza,  Batxilergo  eta  erdi  mailako  lanbide  Heziketako 

herri  ikastetxeetan  eta  itunpeko  ikastetxe  pribatuetan  ikasleak  onartzeko  prozedura 

arautzen  duena,  eta  besteak  beste,  Haur  Hezkuntzako  Bigarren  Zikloko  ikasleak 

onartzeko prozeduraren araudia ezartzea du helburu. 

Dekretu  honek  arautu  gabeko  gaietan,  berriz,  Zubi  Zaharra  ikastolako  Errektore 

Kontseiluak ezartzen ditu irizpideak eta jarraibideak: 

IZENA EMATEKO PROZEDURA: 

0 urtekoen gela: 

Zubi Zaharra Ikastolak, 0 urtekoen gelan, 8 plaza libre ditu. Dagokion adin tartean plaza 

libreak badaude,  izena emateko epea etengabe egongo da  irekita plaza  libreak bukatu 

arte.  

Izena emateko, derrigorrezkoa  izango da kooperatibako bazkide  izatea eta  ikasle horri 

dagokion  1  kuota  ordainduta  izatea,  berdin  izanik  ikaslea  noiz  hasten  den.  Eskaerak 

onartzeko,  umeak  jaiotza  data  izan  beharko  du  eta  16  aste  izan  arte,  ezin  daiteke 

ikastolan hasi. 

 

Ikastolako  gurasoei  dagokie  Ikastolako  idazkaritzarekin  harremanetan  jartzea  eta 

beraien seme/alaben jaiotzen berri ematea.  

Behin plazak beteta, gainerako inskripzioek itxaron zerrenda osatuko dute. Plaza librerik 

sortzekotan  kurtsoan  zehar,  itxaron  zerrendan  dagoen  ordenaren  arabera  deituak 

izango dira. Itxaron zerrendan egoteko, derrigorrezkoa izango da kooperatibako bazkide 

izatea. 

Plazak libre geratzeko arrazoiak: 

a) Kurtsoan zehar, matrikula nahikoa ez egotea dagokion gelan. 

b) Kurtsoan zehar, gurasoek ikaslea ikastetxez aldatzea erabakitzen badute; egoera 
horretan plaza galtzea ekarriko luke. 
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c) Kurtsoan  zehar,  gurasoek  ikasle  horri  dagokion  3  kuota  ordaindugabe  izatea, 

egoera horretan plaza galtzea ekarriko luke. 

1 urtekoen gela: 

Zubi Zaharra  Ikastolak, 1 urtekoen gelan, 26 plaza  libre ditu baina kontutan  izan behar 

da 0 urtekoen gelatik promozionatzen dutenak beraien plaza gordeta dutela. Ostean, 0 

urtekoen  gelan  dauden  itxaron  zerrendan  daudenak  sartuko  dira.  Plaza  libreak  beraz 

aurreko bi ezaugarrien arabera zehaztuko dira. 

Ikastolako  gurasoei  dagokie  Ikastolako  idazkaritzarekin  harremanetan  jartzea  eta 

beraien seme/alaben jaiotzen berri ematea.  

Oraindik  plaza libreak badaude,  izena emateko epea etengabe egongo da  irekita plaza 

libreak  bukatu  arte.  Behin  plazak  beteta,  gainerako  inskripzioek  itxaron  zerrenda 

osatuko  dute.  Plaza  librerik  sortzekotan  kurtsoan  zehar,  itxaron  zerrendan  dagoen 

ordenaren  arabera  deituak  izango  dira.  Itxaron  zerrendan  egoteko,  derrigorrezkoa 

izango da kooperatibako bazkide izatea. 

Plazak libre geratzeko arrazoiak: 

a) Kurtsoan zehar, matrikula nahikoa ez egotea dagokion gelan. 

b) Kurtsoan zehar, gurasoek ikaslea ikastetxez aldatzea erabakitzen badute; egoera 
horretan plaza galtzea ekarriko luke. 

c) Kurtsoan  zehar,  gurasoek  ikasle  horri  dagokion  3  kuota  ordaindugabe  izatea, 

egoera horretan plaza galtzea ekarriko luke. 

2 urtekoen gela: 

Zubi  Zaharra  Ikastolak,  2  urtekoen  gelan,  36  plaza  libre  ditu.  Kasu  honetan, 

matrikulazioa  egin  ahal  izateko,  Eusko  Jaurlaritzak  ezarritako matrikulazio  prozedura 

zehatza bete egin behar da: matrikulazio epeak, baldintzak, dokumentazioa, baremazio 

ezaugarriak, Eusko Jaurlaritzako inprimaki ofizialak.  

 

2. Kapitulua.  IKASLEEN GURASOEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK 

 

190. Artikulua.‐  Ikasleen gurasoen eskubideak 

Gurasoek,  ikasleen  eta  Zubi  Zaharra  Kooperatibaren  eskola‐zerbitzuen  jasotzaileen 

legezko ordezkariak diren aldetik eta bazkide gisa dituzten eskubideen murrizketarik 

gabe, honako eskubide hauek dauzkate: 
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a) Beren seme‐alabek heziketa integral bat jaso ahal izatea, hark beren ikaskuntzaren 

eta  prestakuntzaren  protagonista  bihurtzen  dituela,  Kooperatibaren  izaera 

propioarekin  eta  haren  gizarte‐xedearekin  bat  indarrean  dauden  legezko 

xedapenetan ezarritako esparruan eta xedeetan.  

b) Ikastetxearen  funtzionamendua  ezagutzea  oro  har,  eta,  era  espezifikoan,  beren 

seme‐alabak  eskolatuta  dauden  mailetan  eta  taldeetan,  salbu  aholkularitzek, 

kontsultoreek, osasun zerbitzuek eta Berritzeguneek etab beren seme‐alabei buruz 

egindako eta Ikastolari zuzenean bideratuta dauden txosten eta gomendioak. Kasu 

hauetan,  aita,  ama  edo  legezko  tutoreak  txosten  horiek  burutu  dituzten 

erakundeetara zuzendu beharko da. 

c) Harremana edukitzea Tutoreekin eta Irakasleekin, beren seme‐alaben prestakuntza 

integralean  laguntzeko,  elkarrizketaz  eta  komunikazio‐sistemaz  osatutako 

programaren  barruan,  eta  informazioa  jasotzea  beren  seme‐alaben  bilakaera 

akademikoaz eta eskolako martxaz, haien errendimenduaz eta  jokaeraz, eta haien 

prestakuntzari eragin diezaioketen gaiez edo egoerez. 

d) Informazioa  jasotzea,  aldez  aurretik,  beren  seme‐alabek  ohiko  eskola‐esparrutik 

kanpo egingo dituzten jarduera osagarriez (irteerak, bisitaldiak, egonaldiak, etab.). 

e) Dagozkion  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 arretari eta zainketari 

buruz,  Araudi  honetan  ezarrita  dauden  bideei  eta  Zuzendaritzak  jarritako  arauei 

jarraituta. 

f) Beren seme‐alabak eskolatuta dauden  ikasgelako gurasoen ordezkariak hautatzea 

edo  berak  hautatuak  izatea,  eta  orobat  egitea  Eskola  Kontseiluko  partaidetza‐

organoan edo indarreko legeriak eskatzen duen partaidetza‐organoan. 

g) Kooperatibako gelak erabiltzea, beren seme‐alaben heziketa‐prozesuak ezagutzeko 

bilerak  egiteko  edo  prozesuok  hobetzeko,  aurrez  zuzendaritzari  jakinarazita, 

zuzendaritzak aurrez baimenduta. 

h) Kooperatibako  instalazioak  erabiltzea,  haren  heziketa‐lana  eragozten  ez  duten 
eskolaz kanpoko jarduerak egiteko, zuzendaritzak aurrez baimenduta, eta Kontseilu 

Errektoreak ezarritako baldintzetan.  

i) Banantzea edo dibortziatzea gertatuz gero, eta betiere bi gurasoek guraso‐agintea 

atxikitzen dutenean, bazkide  izaera gordetzen duen bikotekideak  jasotzen dituen 

jakinarazpen guztiak jasotzea, honako gai hauen inguruan: semearen edo alabaren 

emaitza akademikoak, urteko programazioa, zerbitzu osagarriak edo antzekoak, eta, 

halakorik  balitz,  ezohiko  gastuak  ere  onartzea.  Kasu  hauetan,  beti  ere  egoerak 

ahalbideratzen  badu  eta  inolako  gurasorik  kontrakorik  ez  badu  esaten, 

jarraipeneko bilerak ez bikoiztea saiatuko da. 

 

191. artikulua.‐  Ikasleen gurasoen erantzukizunak 
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Gurasoek,  ikasleen  legezko  ordezkariak  diren  aldetik  eta  sozietatearen  estatutuek 

bazkide  gisa  ezartzen  dizkieten  betebeharrez  gainera,  honako  erantzukizun  hauek 

dauzkate: 

a) Beren  seme‐alaben  heziketan  dagozkien  betebeharrak  onartzea,  eta,  horregatik, 

Kooperatibako estamentuekin eta talde profesionalekin elkarlanean aritzea, hartan 

aktiboki parte hartzeko.  

b) Eskolako  eta  eskolaz  kanpoko  jardueretarako  beren  seme‐alabek  behar  dituzten 

materialak ematea haiei.  

c) Banakako ikaste‐zereginak —beren seme‐alabei irakasleek jarritako etxeko lanak— 

egiten  direla  gainbegiratzea,  eta  ikasteko  ohiturak  eta  jakintzarekiko  gustua 

hartzen laguntzea beren seme‐alabei. 

d) Kooperatibaren  Heziketa  Proiektuaren  edukiekiko  eta  balioekiko,  eta,  batik  bat, 
euskararen ezagutzarekiko eta erabilerarekiko  jarrera positiboak bultzatzea beren 

seme‐alabengan,  bereziki  norberaren  etsenpluarekin,  Proiektuan  esplizituki 

adierazitako helburuen arabera. 

e) Beren  seme‐alabei  eta  haien  inguruneari  buruzko  informazioa  ematea  Tutoreari 

edo,  hala  badagokio,  Zuzendaritzari,  horiek  eskola‐prozesuan  eman  beharreko 

orientabidea eta laguntza errazteko. 

f) Kooperatibako  pertsonenganako,  estamentuekiko  eta  taldeekiko  errespetua 

bultzatzea beren seme‐alabengan, eta, kritika egitea beharrezkoa izanez gero, hura 

behar  den  bidetik  egiten  irakastea,  beti  ere  pertsonak  errespetatzen  direla  eta 

haien irakaste‐lana aintzat hartzen dela. 

g) Beren seme‐alabek eskolako materiala, altzariak eta instalazioak errespetatzen eta 

ongi erabiltzen ikasteko elkarlanean aritzea Kooperatibarekin, eta, hala badagokio, 

beren seme‐alabek egindako kalteak ordaintzea.  

h) Tutoreek deitutako elkarrizketetara eta, orobat, Zuzendaritzak, etapa‐arduradunek 
edo  gurasoen  ordezkariek  berariaz  deitutako bileretara  edo  informazio‐saioetara 

joatea. 

i) Bisita‐ eta elkarrizketa‐orduak eta  ‐tokiak, sartzeko eta  ikasleak  jasotzeko ezohiko 

prozedurak,  eta  eskola‐bizitzaren  zein Kooperatibako  zerbitzuen  funtzionamendu 

egokirako  ezarritako  gainerako  arauak  errespetatzea,  eta,  bereziki,  eskola‐

orduetan  eta  eskolaz  kanpoko  jarduerenetan  eskola‐moduluetara  ez  sartzea, 

aurretiazko baimenik gabe. 

j) Beren  seme‐alabak ongi  garbituta bidaltzea eskolara, haien  gizalegea eta osasun 

ona zaintzen direla. 

k) Beharrezkoa  denean,  aurrez  abisu  ematea  eta  beren  seme‐alabek  eskolara  huts 

egindako eta berandu heldutako egunen  zuribideak aurkeztea  tutoreari eta, hala 

badagokio, Zuzendaritzari, haiek onar ditzaten. 

l) Kooperatibako kide anitzeko organoetan gurasoen ordezkari gisa hautatua  izatea 

onartzea. 
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m) Barne  Araudi  hau,  eta  Batzar  Nagusitik,  Kontseilu  Errektoretik  eta  Zuzendaritza 
taldetik datozen gainerako funtzionamendu‐arauak eta ‐jarraibideak errespetatzea. 

n) Kooperatibako  organoek  erabakitzen  dituzten  Kooperatibako  mantenu  gastuak, 

zein  eskola materiala  gastuak,  zein  ordutegi/egutegi  barne  zein  kanpoko  ekintza 

osagarriak,  zein  kooperatibako  hezkuntza  zerbitzu  osagarriak  (jantokia,  garraioa, 

eskolaz  kanpoko  ekintzak  eta  zaintza  zerbitzu  apartekoak)  eta  irteera,  txango, 

baserri  zein  aterpetxe  egonaldiak    puntualki  ordaindu,  horretarako  jaulkitutako 

errezibo  zein  derramen  bidez.  Horrelako  erreziboak  ez  ordaintzekotan  eta 

gutxienez ordaindugabeko hiru errezibo ez ordainduz, Kooperatibak, bere organo 

sozialen  bidez  eta  interesatua  jakinarazi  ostean,  zerbitzu  horiek  eten  ditzake 

ordaindugabeko  erreziboak  ordainduta  egon  arte.  Irteera,  txango  zein  aterpetxe 

egonaldien  etetea  emanez  gero,  beti  ere,  denbora  tarte  horretan  ikastetxearen 

etorrerarekin ordezkatuak izango dira. 

 

192. Artikulua.‐  Ikasleen  gurasoen  eta  Kooperatibako  kide  bakarreko  organoen 

arteko harremana 

Tutorearekin  edo  Etapa  Zuzendariarekin  elkarrizketa  bat  nahi  izanez  gero, 

zuzendaritza‐  taldeak  urteko  programan  ezarritako  egunetan  eta  orduetan  eskatuko 

dute bilera gurasoek, honako arau hauei jarraiki: 

1.  Ikasturtearen  hasieran  eta  aldaketaren  bat  den  guztietan  jakinaraziko  die 

zuzendaritza‐taldeak bisita‐ eta elkarrizketa‐egutegia gurasoei. Eta  telefonoz edo 

beste edozein moduz komunikatzeko arauak ere jakinaraziko dizkie. 

2.  Batik  bat  irakaskuntza‐  eta  pedagogia‐funtzioekin  lotutako  arazoak  argituko 

dituzte  Tutoreak  eta  Etapa  Zuzendariak,  eta  ikasleen  bizikidetzarekin  eta 

jokabidearekin lotutakoak ere bai.  

3.  Beharrezko  aurrerapenaz  eskatu  beharko  dituzte  gurasoek  Tutoreari  edo  Etapa 

Zuzendariari egin beharreko bisitak, eta, ahal bada, ohar idatzi baten bidez.  

 

193. Artikulua.‐  Gertakarien  edo  jokabide‐arazoen  aurrean  erabili  beharreko 

prozedura 

Ikasleen  edozein  gertakari  edo  jokabide‐arazo  bada  eta  beren  seme‐alabei  eragiten 

badie, gurasoek honako prozedura honi jarraituko diote: 

1. Lehenik ikasleari esleitutako irakaslearekin hitz egin, arazoa konpontzen saiatzeko. 

2. Lehenik ikasleari esleitutako Tutorearekin hitz egin, arazoa konpontzen saiatzeko.  

3. Tutoreak  konpontzerik  ez  badu,  zuzendari  pedagogikoarekin  elkarrizketa  bat 

izateko eskaera egin.  
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4. Zuzendaritza  Pedagogikoak  ere  konpontzerik  ez  badu,  gurasoek  Zuzendaritza 

Orokorrera  jo  dezakete,  edo  sortu  den  arazoa  aztertu  behar  duen  organo 

espezifikora, aurrez Kooperatibako idazkaritzan eskatuta. 

 

 

3. Kapitulua.  IKASLEEN GURASOEN PARTAIDETZA IKASTETXEAN 

 

194. 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. 

195. Artikulua.‐  Zubi bat Guraso Elkartea 

Ikastolako gurasoak ere Zubi Bat Guraso Elkartearen bidez ere antolatzen dira. Guraso 

Elkarte  honek,  pertsonalitate  juridiko  ezberdinarekin,  modu  autonomoan 

funtzionatzen  du  hezkuntza  proiektuko  oinarrizko  ildoak  jarraituz.  Bere  helburuen 

artean  ikastetxeko ekintzetan dinamizazioa eta gurasoen pare hartzea aurkitzen dira, 

bai  ikasleei  begirakoetan  eta  baita  gurasoei  begirakoetan  ere:  eskolaz  kanpokoa, 

irteerak eta txangoak, ikastolako jaiak, formakuntza ikastaroak etab.  

 

196. Artikulua.‐  Ikasgela‐ordezkariak 

Ikasle‐talde edo  ikasgela bakoitzeko gurasoek ordezkari bat  izango dute, eta, beraren 

bidez,  taldearen  proposamenak  edo  eskaerak  egingo  dituzte,  eskola‐zerbitzuen 

garapena  eta  zerbitzuok  hobetzeko,  urteko  planaren  garapenari  buruz  aldian  behin 

informazioa  jasotzeko, eta, halaber, Kontseilu Errektoreak, Zuzendaritza Taldeak edo 

Taldearen Tutoreak egoki iritzitako edozein egoeraren berri jasotzeko. 

2009ko  azaroaren  11n  egindako  Guraso  Elkartearen  batzarraren  ostean,  gela 
delegatuaren izaera eztabaidatu zen eta honako hau ondorioztatu zen: 

a) Gela Delegatuen  funtzio  nagusiena  gelako  kexak,  kezkak,  proposamenak  eta  iritziak 
jasotzea da.  
Gelako  Delegatuek  kexa,  kezka,  proposamen  eta  iritzi  hauen  ezaugarrien  arabera, 

berauek Zuzendaritzara edo Guraso Elkartera zuzenduko dituzte Idazkaritza baliatuz. 
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Ondoren,  Zuzendaritzatik  edo  Guraso  Elkartetik  jasotako  erantzuna  bere  gelako 
gurasoei helarazi beharko dio. 

b) Gela  Delegatuen  beste  funtzio  nagusiena,  gurasoen  parte  hartzea  eskatzen  duten 
Ikastolako ekintzetan, guraso boluntarioak bilatzen saiatzea da. 
 

Gela‐ordezkariek honako funtzio hauek gehitu dakizkioke: 

a)  Urteko planaren garapeneko  ildo orokorren  informazioa  jasotzea, eta  ikustea 

ea plana nola egokitzen den aurreikusitako hiru hilez behingo adierazleetara, 

batik bat errendimendu akademikoan, orientazioan, bizikidetzan eta berariaz 

ezarritako hobekuntza‐arloetan. 

b)  Taldean  sortzen diren gaiak eta  iradokizunak  tutoreari edo, hala badagokio, 

etapako  zuzendariari  edo  Ikasketaburuari  aurkeztea,  urteko  irakaskuntza‐

plana,  orientabide‐  eta  bizikidetza‐planak,  eta  jarduera  osagarrizko  planak 

hobeto garatzeko, eta mailako helburuak zuzen betetzeko.  

c)  Taldean sortzen diren gaiak eta iradokizunak aurkeztea Zuzendaritza Taldeari, 

etapako  zuzendariaren  edo  ikasketaburuaren  bitartez,  urteko  plana  hobeto 

garatzeko, eta mailako helburuak betetzeko, honako  alor hauei dagokienez: 

baliabideen  antolamendua  eta  kudeaketa,  eta  zerbitzu  osagarrien  alorrean, 

eskolaz kanpoko jardueren alorrean eta arlo instituzionalean. 

d)  Zuzendaritza  Taldeari  ekimenak  eta  iradokizunak  aurkeztea,  eta 

curriculumeko hizkuntza‐helburuen arabera Kooperatiban euskara ikastea eta 

erabiltzea  bultzatuko  duten  ekintzen  garapenean  laguntzea,  ikasleen  arteko 

elkarlana eta Hezkuntza Proiektuan esplizituki adierazitako balioak garatzeko. 

e)  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. 

f)  Tutoreak  edo  Zuzendaritzak  emandako  erantzunez  eta  gaiez  informazioa 

ematea taldeari. 

g) Egoki  iritzitako  talde‐ edo  ikasgela‐bilerak deitzea, Tutoreak dei ditzakeenak 

alde batera utzita, eta  jorratutako  gaien  informazioa ematea Tutoreari edo, 

hala badagokio, Zuzendaritzari. 

h) Ordezkarien  Kontseiluaren  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. 
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c) Ikasgela‐ordezkariek posta  elektronikoko helbide bat edukiko dute, halaber, 

berek  ordezkatzen  dituztenekin  eta  Kooperatibako  arduradunekin  erraz 

komunikatzeko. 

 

 

VIII. TITULUA ‐ BARNE ARAUDIA EGITEKO ETA ONARTZEKO PROZEDURA 

 

197. Artikulua.‐  Kontseilu  Errektoreak  Barne  Araudiarentzat  egindako 

proposamenaren formulazioa eta onarpena. 

Kooperatibako Kontseilu Errektoreari dagokio: 

1º  Barne  Araudiaren  eta  geroagoko  eguneratzeen  eta  aldaketen  formulazioak 

erabakitzea. 

2º  Barne Araudiaren hasierako formulazioari dagokionez, proposamena egiteko eta 

hezkuntza‐komunitateko  estamentuek  parte  hartzeko  prozedura  ezartzea, 

Zuzendaritzarekin elkarlanean. 

3º  Barne Araudiarentzat proposamenaren aurrerapena eta  zuribidea aztertzea eta 

onartzea, dagozkion atalak hezkuntza‐komunitateko talde guztiei aurkezteko eta 

talde horien partaidetzari eta ekarpenei bide emateko. 

4º  Barne Araudiari buruzko proposamena onartzea, Kooperatibako Batzar Nagusiari 

eta,  gero,  Eskola  Kontseiluari  aurkezteko.  Eta,  behar  izanez  gero,  beste 

proposamen bat aztertzea eta onartzea.  

 

198. Artikulua.‐  Hezkuntza‐komunitatearen  parte‐hartzea  Barne  Araudiaren 

formulazioan eta onarpenean 

1º  Zuzendaritzak  Barne  Araudiari  buruzko  proposamena  formulatzeko  edo 

gaurkotzeko eta egokitzeko arrazoien berri emango die hezkuntza‐komunitateko 

estamentuei,  eta  horiek  beren  ekarpenak  egingo  dituzte  ezarriko  diren 

prozedurez baliatuta. 

2º  Hezkuntza‐komunitateak  Barne  Araudiarentzat  proposamenaren  onarpenean 

hartuko du parte, Eskola Kontseiluan dituen ordezkarien bitartez. 

 

199. Artikulua.‐  Kooperatibako  Batzar  Nagusiak  Barne  Araudiari  buruzko 

proposamena onartzea 
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Batzar  Nagusiak  Kontseilu  Errektoreak  Barne  Araudiarentzat  proposatutako 

formulazioa eztabaidatu eta, egoki baderitzo, ontzat emango du, Eskola Kontseiluari 

aurkezteko, indarreko legeriari jarraiki. 

Deialdiaren egunean, Kontseilu Errektoreak Barne Araudiarentzat proposatutako testu 

osoa eta proposamenaren azalpen‐txostena bazkideei emango zaizkie. 

Barne  Araudiari  buruzko  proposamena  onartzeko  eta  etorkizunean  aldaketak, 

moldaketak  edo  inplementazioak  gauzatzeko,  nahitaezkoa  izango  da  bertaratutako 

kideen baliozko botoen erdia baino gehiago aldekoak izatea. Ildo horretan, boto zuriak 

eta abstentzioak ez dira kontuan hartuko, Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 

24ko 4/1993 Legearen 36.1 artikuluak xedatutakoarekin bat. 

 

200. Artikulua.‐  Eskola Kontseiluak Barne Araudia onartzea 

Barne  Araudiaren  behin  betiko  proposamena  eta  aldaketak,  moldaketak  edo 

egokitzapenak onartzea Eskola Kontseiluaren eskumena da. Organo horrek Kontseilu 

Errektorearen proposamenei buruzko erabakiak besterik ez ditu hartuko. 

Kontseilu  Errektoreak  Barne  Araudia  eta  geroagoko  aldaketak,  egokitzapenak  eta 

inplementazioak ontzat emateko, nahitaezkoa izango da bertaratutako kideen baliozko 

botoen erdia baino gehiago aldekoak izatea. 

Barne Araubide honetan zehazturiko erasnkinak, Zuzendari orokorrak alda ditzake bere 

funtzioen baitan, Eskola Kontseiluak alda ditzake bere funtzioen baitan eta Artezkaritza 

Kontseiluak eta Asanblada Nagusiak alda ditzakete bere funtzioen baitan. 

 

201. Artikulua.‐  Kooperatibako  Batzar  Nagusiari  Barne  Araudia  onartzeko 

prozesuaren emaitzaren berri ematea 

Kontseilu  Errektoreak,  egoki  deritzon  epean,  Barne  Araudia  onartzeko  prozesuaren 

emaitzaren berri emango dio Batzar Nagusiari. Orduan, Batzar Nagusiak kasuan kasuko 

erabakiak hartuko ditu.  

 

AZKEN XEDAPENAK 

 

1. Interpretazioa. 

Zuzendaritza Orokorrak dauka Araudi hau aplikatzeko ardura, eta  titularrak nahi 

duenean  berrikus  dezake,  Irakaskuntza  Kooperatibak  bere  helburu  soziala  eta 

Hezkuntza Proiektua gauzatzeko dauzkan beharretara egokitzeko. Kasu horretan, 

legez ezarritako organoen onarpenera makurtuko ditu proposatutako aldaketak. 
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2.‐  Datuen  Babeserako  Lege  Organikoa,  Lan  Arriskuen  Prebentziorako  Legea  eta 

beste batzuk. 

Kooperatibako  langile guztiek berariaz onartzen dute Izaera Pertsonaleko Datuen 

Babeserako  Lege  Organikoaren,  Lan  Arriskuen  Prebentziorako  Legearen  eta 

aplikagarri den beste edozeinen inguruko arauak betetzea eta haietara makurtzea, 

Araudi honetan, Estatutu Sozialetan eta Hezkuntzari dagozkion Araudietan (DBLO, 

LOE) jasotako xedapenak betetzeari dagokionez lehenago azaldutakoaren kalterik 

gabe. 

3. Indarrean sartzea. 

Barne  Araudi  hau  indarrean  sartuko  da  2018ko  irailaren  1ean;  honako  organo 

hauek onartu ostea: 

 Artezkaritza Kontseiluak: 2018ko otsailaren 21eko datan 

 Asanblada Nagusiak: 2018ko maiatzaren 23eko datan 

 Eskola Kontseiluak: 2018ko maiatzaren 24ko datan 
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I. ERANSKINA: LANGILEAK KONTRATATZEKO ERANSKINA 

 
1.‐ LAN‐ ESKAINTZA DEIALDIEN MAIZTASUNA  

 

Zubi Zaharra  Ikastolak  libre egon daitezkeen  lanpostuen deialdiak burutzen ditu HH, LH 

eta DBHko bete gabeko  irakasle postuak eta  irakasle ez diren postuak betetzeko. Zubi 

Zaharra  Ikastolak  beharrezkotzat  jotzen  dituen  deialdiak  egingo  ditu,  unean  uneko 

beharren arabera.  

Deialdi hauen berri Batzorde Parekidea eta Artezkaritza Kontseiluak jasoko dute.    

Lan‐eskaintzarako deialdi guztiak Kontseilu Errektoreak onartu behar ditu, eta beronek 

zehaztuko du eskainiko diren lanpostu mota eta kopurua, bete beharreko baldintzak. 

2.‐ LAN ESKAINTZA DEIALDIETAN BETE BEHARREKO PROZEDURA  

2.1.‐ Epeak 

Lan‐eskaintza deialdiak urtero publiko egingo dira: 

1. Otsaila‐martxoan, eskaintzen den lan postuaren perfila zehaztu 

2. Apirileko lehenengo astean, barne promozio bezala edo lanpostu aldaketa bezala 
hori eskaini, beti ere,  irakasleak dagokion baldintzak betetzen baditu. Aktiboki 
dagoen  langileei  zabalduko  zaie  informazioa  korreoaren  bidez,  denek  aukera 
berdina izan dezaten. Prozesu honen ostean, behin behineko kontratua dutenen 
langileei  luzatuko  zaie  lanpostua,  beti  ere  Zuzendaritza  eta  Artezkaritza 
Kontseiluren oneritziarekin. 

3. Maiatzean, beste ikastoletatik etor daitezkeen soberakinak hartu. 

4. Ekainaren 1 astean, lan eskaintza publikoki egingo da. 

5. Ekaineko 2. eta 3. astean komisio paritarioak lan elkarrizketara joana direnen CV 
aukeratuko du kontratazio  irizpideen arabera. Batzorde parekideak barematuko 
ditu CV II eranskinaren arabera. 

6. Ekaineko 4.astean, lan elkarrizketak eta langilearen aukeraketa.  
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SALBUESPENAK: 

 

1.‐  Barne  Promozioa:  Irakasle  edo  langile  batentzat  bere  lan  baldintzen 

hobekuntza (lan egutegia, soldata) suposatzen duen  lanpostu aldaketa da. Kasu 

honetan,  Zuzendaritza  eta  Artezkaritza  Kontseiluaren  oniritziarekin  nahikoa 

izango da barne promozioa aplikatzeko eta beraz ez da deialdirik egingo. 

2.‐  Lanpostu  aldaketa:  Irakasle  edo  langile  batentzat  bere  lan  baldintzetan 

aldaketa suposatzen ez duena da. Ez da soldata ezta lan egutegia aldatzen. Kasu 

honetan,  Zuzendaritza  eta  Artezkaritza  Kontseiluaren  oniritziarekin  nahikoa 

izango da lanpostu aldaketa aplikatzeko eta beraz ez da deialdirik egingo. 

3.‐ Behin behineko kontratua dutenen langileen kasua: Irakasle edo langile batek 

behin behineko lan kontratua duen bitartean, aukera egon daiteke, langile horri 

bestelako izaera duen lan kontratu bat luzatzea eta beraz zuzenean kontratatua 

izango  da.  Kasu  honetan,  Batzorde  Parekidera  eramango  da  eta  bertan 

erabakiko da lanpostu horren deialdia egin ala ez eta dagokion langilea zuzenean 

kontratatu ala ez. 

4.‐ Behin behineko kontratua  izan dutenen  langileen kasua:  Irakasle edo  langile 

batek  behin  behineko  lan  kontratua  izan  badu,  gutxienez  hiruhileko  bateko 

kontratu  jarraia,  aukera  egon  daiteke,  langile  horri  bestelako  izaera  duen  lan 

kontratu bat  luzatzea eta beraz zuzenean kontratatua  izango da. Kasu honetan, 

Batzorde  Parekidera  eramango  da  eta  bertan  erabakiko  da  lanpostu  horren 

deialdia egin ala ez eta dagokion langilea zuzenean kontratatu ala ez. 

 

2.2.‐ Argitaratzea 

Lan‐eskaintza deialdiak honako modu hauen bidez argitaratuko dira: 

o Ikastolako web orrian / facebooken 
o Ikastolako informazio panelean. 
o Gurasoei emaila. 

 

BERRIA  egunkarian  argitaratuko  dira,  baldin  eta  eskatzen  den  berezitasunak  horrela 

eskatzen duela baloratuko balitz; baina beti ere, Zuzendaritzaren  irizpidearen arabera. 
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Iragarkia  aste  bukaerako  egunen  batean  argitaratuko  da,  hau  da,  larunbatean  edo 

igandean.  

Argitalpenean,  derrigorrez  zehaztuko  dira  eskatzen  den  titulazioa  (edo  titulazioak), 

eskatzen  den  dokumentazioa  eta  eskarien  aurkezpen  epea.  Gainera  lan‐eskaintza 

deialdiaren oinarriak nahi dituenak Ikastolako Idazkaritzan edo Ikastolako web orrialdean 

eskuragarri izango dituela adieraziko da.  

 

2.3.‐ Eskatu beharreko gutxieneko betekizunak & eskakizunak. 

Irakasle postuak betetzeko:  
 Euskara  Gaitasun  Agiria  (EGA)  edo  baliokideak  diren  agiriak  (urriaren  6ko 

263/1998 Dekretua, protokolo honen eranskinean). 
 HH etaparako: irakasle diplomatura/gradua, Haur Hezkuntzako berezitasunean. 
 LH etaparako: irakasle diplomatura/gradua, Lehen Hezkuntzako berezitasunean. 
 LHko  irakasle  berezituen  kasuan  (gorputz  hezkuntza,  musika,  ingelesa,  PT): 

irakasle  diplomatura/gradua,  bakoitzari  dagokion  berezitasunean  edo  ingeles 
kasuan C1 ingeles titulazioa. 

 DBHko  etapan:  beharra  sortzen  den  arloko  lizentziatura,  edo  behar  horrekin 
bateragarria den  lizentziatura eta  IZG (Irakaskuntzarako Gaitasun Ziurtagiria edo 
baliokidea). Lizentziatura deialdi bakoitzean zehaztuko da. 
 

Pertsonal ez irakasleentzat:  
 Teknikari, Administrari  eta    langile  kualifikatuak.  Euskara Gaitasun Agiria  (EGA) 

edo agiri baliokideak (urriaren 6ko 263/1998 Dekretua).  
  Kualifikazio gabeko pertsonal. Euskara: ahozko euskara ezagutza. 

 

2.4.‐ Aurkezteko epea.   

Deialdi  publikoa  egiten  den  kasuetan,  eskaera  aurkezteko  epea  deialdian  bertan 

adieraziko da. 

2.5.‐ Eskaerak aurkezteko era   

Deialdi publikoa egiten den kasuetan, eskaera aurkezteko era deialdian bertan adieraziko 

da. 

2.6.‐ Aurkeztu beharreko dokumentuak  

Deialdi  publikoa  egiten  den  kasuetan,  aurkeztu  beharreko  dokumentuak  deialdian 

bertan adieraziko da. 
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2.7.‐ Baztertzeak   

Epez  kanpo  iristen diren  eskaerak  edo  eskatutako dokumentazio  gabe  iristen direnak, 

erreserban sartuko dira.  

3.‐ HAUTAKETA PROZEDURA  

3.1.‐ Eskaerak jaso   

Batzorde Parekideak eskaera guztiak jaso eta II eranskinaren arabera baloratuko da. 

Halaber,  batzorde  parekideak  horrela  uste  badu,  izangaiei  beharrezkoa  irizten  dion 

dokumentazio osagarria eskatuko die, balorazio egokia burutzeko.  

Salbuespeneko  3.  puntuan  dauden  langileen  egoeran,  hizkuntzen  perfila  ziurtatu  ahal 

izango  da  urte  bakoitzeko  ekainaren  30  baino  lehen,  gerta  daitekeelako  hautagaiak 

hizkuntzen perfilen akreditazioa ekainean zehar egiten egotea.  

Egoera  hau  ematekotan,  batzorde  parekideak  kontutan  hartuko  du  puntuazioa 

ematerako  orduan  (perfila  balu  bezala  puntuatuko  da)  eta  hizkuntza  perfila  ez 

badu  ziurtatzen  ekainaren  30a  baino  lehen,  edo  hizkuntzan  emandako  puntuak 

deskontatuko zaizkio  (aukeratua  izatetik 2. Edo 3. Postura pasatzeko aukerarekin 

eta  beraz  ez  aukeratua  izatera)  edo  bere  parte  hartzea  ezeztatuko  da  hizkuntza 

perfil hori lanpostu horretarako nahitaezko baldintza bada. 

Bestelako  kasuetan,  beste  hautagai  guztiak,  eskatzen  diren  hezkuntza  perfilak 

dokumentazio guztiarekin batera ziurtatu beharko dute. 

3.2.‐ Komisio Ebaluatzailea.   

Eskaerak aurkezteko epea amaitu ostean,  zuzendaritzak Komisio Ebaluatzaileko  kideak 

deituko ditu.  

Komisio Ebaluatzailea kide hauek osatuko dute:  

1. Kontseilu Errektoreak bere kideen artean  izendatu dituen ordezkariak, eta boto 
eskubidea  dutenak:    2  kontseilari.  Errotazio  bidez  aldatu  beharko  dira  bi 
ikasturtero eta euskaldunak, posible den neurrian. 

2. Zuzendaria, hitz‐eskubidearekin, baina botorik gabe. 
3. Ikasketa burua, hitz‐eskubidearekin, baina botorik gabe.  
4. Langile  Asanbladak  bere  kideen  artean  izendatu  dituen  ordezkariak,  eta  boto 

eskubidea dutenak:  2 kontseilari. 
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Batzorde  Parekideko  edozein  kidek  horrela  eskatuta,  komisio  ebaluatzailean  lanpostu 

horretarako esperientzia duen edozein profesional parte hartu dezake bere balorazioa 

eztabaidan entzunda izateko, baina boto barik.  

Kontseilu Errektoreak Komisio Ebaluatzaileko kideen ordezko gisa beste 2 kontseilukide 

izendatuko  ditu,  txandakako  sistema  erabiliz:  euskaldun  bat  eta  erdaldun  bat,  posible 

den neurrian.   

Komisioak bere kideen artean idazkari bat izendatuko du lana burutzen hasi aurretik.  

Komisio Ebaluatzailean arazoak sortzen badira, Kontseilu Errektoreak hartuko du azken 

erabakia, eta Komisio Ebaluatzaileak hala eskatzen duen bakoitzean ere. 

3.3.‐Komisio Ebaluatzaileko kideen abstentzioa eta errefusatzea 

Komisio  Ebaluatzaileko  kideei  Administrazio  Publikoko  eta  Prozedura  Administratibo 

Komuneko  Erregimen  Juridikoaren  azaroaren  26ko  30/1992  Legeko  28.  artikuluak 

eragiten die. Horren arabera, Komisioko edozein kidek artikuluan  jasotzen den kasuren 

batean  dagoela  baderitzo,  dimititu  egin  beharko  du  eta  bere  ordezkariak  hartuko  du 

Komisioan, bere lekua.  

Era berean,  izangai batek, arrazoi beragatik, Komisioko kideren bat errefusatzen badu, 

Komisio  Ebaluatzaileak  hartuko  du  eskumena  auzi  horretan.  Erabakia  boto‐eskubidea 

duten Komisioko kideek hartuko dute, errefusatuak izan ezik.   

Komisio Ebaluatzaileko kideak abstenitzeko, izangairen batek edo Komisio Ebaluatzaileko 

beste kideren batek errefusatu ahal izateko  arrazoiak hauek dira:  

a)  Interes pertsonala  izatea  tratatzen ari diren gaian edo ebazpenean eragina  izan 

dezakeen besteren batean, gizarteko edo erakunde interesatuetako administraria 

izatea edo interesaturen batekin auziren bat ebazteke izatea.  

b)  Edozein  interesaturekin  odol‐ahaidetasuna  izatea  4.  graduaren  barnean  edo 

ezkontza‐ahaidetasuna  2.  graduaren  barnean:  gizarte  edo  erakunde 

interesatuetako  administrariekin;  eta  baita  prozeduran  parte  hartzen  duten 

aholkulari, ordezkari legal edo mandatariekin; nola aholkularitzarako, ordezkapen 

legaletarako nahiz mandatuetarako bulego profesional berean daudenekin, hala 

nolabaiteko lotura dutenekin.   

● Odol‐ahaidetasuna 4. graduaren barnean:  
● Zuzeneko  lerroa:  gurasoak,  aitona‐amonak,  birraitona‐amonak, 
herenaitona‐amona, seme‐alabak, bilobak, birbilobak, herenilobak.   

● Alboko  lerroa:  anaia‐arrebak,  izeba‐osabak,  lehengusu‐
lehengusinak.  
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● Ezkontza‐ahaidetasuna 2. graduaren barnean:  
● Zuzeneko  lerroa:  Komisioko  kideko  ezkontide  edo  izatezko 
bikotearen guraso edo aitona‐amonak.  

● Alboko  lerroa:  Komisioko  kideko  ezkontide  edo  izatezko 
bikotearen anaia‐arrebak.  

c)  Aurreko  atalean  aipaturiko  pertsonaren  batekiko  ageriko  adiskidetasun  edo 

etsaitasuna izatea.   

d) Aditu edo lekuko gisa lantzen ari den prozeduran esku‐hartu izana.   

e) Auziarekin  interes zuzena duen pertsonaren batekin zerbitzuzko erlazioa  izatea, 

naturala edo  juridikoa; edo azken urteetan, berari  zerbitzu profesionala eskaini 

izana, edozein delarik zerbitzu mota, egoera edota lekua.   

  

3.4.‐ Hautagaien balorazioa  

 Kurrikulumak 

 

Kurrikulumak  eta  dokumentazioa  aurkezteko  epearen  amaieratik  hurbil  gaudenean, 

Batzorde  parekidea  deitua  izango  da  eta  agertzen  diren  kideen  artean  CV  balorazioa 

egingo  da  II  eranskinaren  arabera.  Behin  epea  bukatuta,  sartu  berri  diren  azken  CV 

aztertuko  dira.  Aukeratuko  CV‐ak  deituak  izango  dira.    Saiatu  beharko  dira  CVean 

agertzen den esperientzia eta bestelako prestakuntzaren artean oreka bat bilatzen.. 

Hautagaiak: 

Komisio Ebaluatzaileak protokolo honetako 4., 5. eta 6. puntuan adierazitako baremo eta 

irizpideen arabera baloratuko ditu izangaiak. I ERANSKINA 

Komisio  Ebaluatzaileak  izangai  bakoitzak  eskuraturiko  azken  puntuazioa  AKTA  batean 

jasoko  du,  eta  halaber,  harturiko  erabakiak  eta  ebaluazio  prozesuan  zehar  jazotako 

gertakari guztiak zehaztuko ditu. 

AKTA  Komisio  Ebaluatzaileko  kide  guztiek  sinatuko  dute,  baita  boto‐eskubiderik  ez 

dutenek  ere;  eta  ondoren,  Kontseilu  Errektoreari  aurkeztuko  zaio,  honi  proposamena 

jakinarazia izan dadion hautagiaren aukeraketaren lehen artekaritza kontseilua. 
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3.5.‐ Deialdian nortzuk diren deituak  

Deialdira honako hautagai hauek deituak izango dira: 

1. Kurrikulumen artean puntuazio gehien lortu dituzten hautagaiak. 
2. Aurreko  hautagaiez  gain,  deialdiko  baldintzak  betetzen  dituzten  Zubi  Zaharra 

Ikastolako ikasle ohi guztiak, nahiz eta kurrikulumean puntuaziorik ez izan. 
3. Hautagaien artean, hautagairen batek baldin badu bat seme/alaba gela horretan 

edo lan egin dezakeen gelaren batean, batzorde parekideak erabakiko du kasuan 
kasuko  egoera,  ez  bait  da  berdina  haur  hezkuntza,  lehen  hezkuntza,  bigarren 
hezkuntza edo ez tutoreentzako lanpostuak. 

4.  
4.‐ LISTEN KUDEAKETA  

Ordezkapen  zerrenden  kudeaketa  eta  lan  poltsaren  kudeaketa,  bestelako  prozedura 

arinago baten bidez bideratuko dira, beti ere, baja  luzeak,  interinidadeak edo  lan postu 

estrukturalak izango ez direnak. Prozedura hori definitu arte, zuzendaritza pedagogikoak 

bere irizpidearen arabera deituko ditu ordezkoak 

5.‐ BAREMOAK ETA IRIZPIDEAK 

5.1.‐ BAREMOAK  

MERITUAK 
PUNTUAZIOA 

ESKARMENTU PROFESIONALA   0‐40 

HH (0‐5), LH, DBH‐ko  eskarmentua 0‐35 

Hezkuntza ez arautuan eta akademietan eskarmentua 0‐5 

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA   0‐25 

A ATALA Beste diplomatura edo lizentziatura bat badu 0‐4 

B ATALA Hizkuntzetan ezagutza  0‐8 

C ATALA Hezkuntzari loturiko ikastaroak
0‐13 

D ATALA Bestelako ikastaroak 

IKASTOLAREKIN HARREMANA   0‐3 

Zubi Zaharrako ikasle ohia  0‐2 

Zubi Zaharran HH, LH edo DBH‐ko praktikak eginak 0‐1 

EUSKARA  ‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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LAN ELKARRIZKETA  0‐30 

BIZILEKUA  0‐2 

Enkarterrin errolda 0‐2 

GUZTIRA  100 

 

5.2.‐ IRIZPIDEAK 

5.2.1.‐ ESKARMENTU PROFESIONALA. 

Kontutan izanik askotan oso zaila dela bereiztea etapa bakoitzari dagozkion kotizaturiko 

egunak, haur hezkuntza (0‐6 urte), lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoko 

esperientzia  guztia  batu  egingo  da  eta  soilik  emaitza  kontutan  hartuko  da.  Gizarte 

Segurantzan  egindako  alta  denboraldiak  batu  eta  365  eguneko,  zehazturiko  puntuak 

emango  dira.  365  egun  osatuko  ez  balitu,  lan  egindako  egunengatik  proportzionalki 

banatuko zaio puntuazioa.  

a) HH (0‐5), LH eta DBH‐ko eskarmentua 
 

Zubi Zaharran lan egitea, lanpostu horretan, urteko 12 puntu. 

Ikastolen Elkarteko beste ikastola batean lan egitea, lanpostu horretan urteko 6 

EIB‐ko Ikastola batean lan egitea, lanpostu horretan urteko 3 puntu. 

Beste ikastetxe batean lan egitea, lanpostu horretan, urteko 2 puntu. 

b) Hezkuntza ez arautuan eta akademietan eskarmentua 
 

Lanpostu horretan, urteko 2 puntu 

5.2.2.‐ PRESTAKUNTZA OSAGARRIA  

A ATALA 

 Hezkuntzarekin  erlazionaturiko  (deialdi  bakoitzean  ikusten  denaren  arabera) 
beste  diplomatura,  gradu  edo  lizentziatura  bat  badu,  hau  ere  baloratuko  zaio. 
Beste  diplomatura  /  gradu  /  lizentziatura  bakoitzeko  2  puntu.  Presentziala  ez 
bada, puntu 1. 
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 Masterrak eta postgradu homolagatuak ere baloratuko dira. Bakoitzeko puntu 2. 
Presentziala ez badira, puntu 1. 

 

B ATALA 

 Hizkuntza  ezberdinetan  duen  ezagutza  ere  baloratuko  da.  Kontutan  izanik 
Ikastolako Hezkuntza Proiektuan  ingelesa eta frantsesa hirugarren eta  laugarren 
hizkuntza bezala agertzen direla, hauek hurrenez hurren baloratuko dira. 
 
Ingelesa: C1 maila: 3 puntu. B2 maila: 2 puntu. B1 maila: 1 puntu.  

Frantsesa: C1 maila: 3 puntu. B2 maila: 2 puntu. B1 maila: 1 puntu.  

Euskara: HABE4 edo HE3: 2 puntu 

C eta D ATALAK 

 Ikastaro  estandartzat  hartzen  dira    100    ordukoak  direnak.  Hezkuntzarekin 
erlazionaturiko 100 orduko edo frakzio bakoitzeko puntu 1 edo frakzioak emango 
dira. Ez badaude erlazionatuta, 0,25 puntu.  Ikastaro bakoitzeko, gehienez puntu 
1. Ikastaroak ez‐presentzialak badira, puntuazio erdia. 

 DECA ikastaroa, 0 puntu.  
 Psikomotrizitatean titulazioa 2 puntu balioko du. Presentziala ez bada puntu 1. 
 Sorospeneko ikastaro homologatuta, puntu 1.  
 Bakarrik puntuatuko dira Eusko Jaurlaritzak, Hobetuz, Foru Aldundiak eta Lanbide 

Heziketetako  ikastetxe kontzertatuak  (adibidez Harrobia, Somorrostro,  Ibaizabal 
Ikastola) homologaturiko  ikastaroak. Akademiak eta antzeko  lekuetan egindako 
ikastaroak ez dira baloratuko. 

 

5.2.3.‐ ZUBI ZAHARRA IKASTOLAREKIN HARREMANA  

Hautagaia Zubi Zaharra Ikastolako ikasle ohia bada honako hau baloratuko da: 

a)  Zubi  Zaharrako  Ikasle  ohia:  ikastolan  hezkuntza  osoa  egin  badu  2  puntu 

1998/09/01etik aurrera. Aurreko data batekoa bada, batzorde parekideak baloratuko du 

puntuen proportzioa. 

b) HH, LH edo DBH‐ko praktikak Ikastolan egin baditu, puntu 1. Gehienez, puntu 1. 

5.2.4.‐ IKASTOLAREN MUGIMENDUAREKIN HARREMANA  
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Hautagaia  Zubi  Zaharra  Ikastolako  ikasle ohia  ez bada baina  Ikastolen  Elkarteko beste 

edozein Ikastolarekin duen harremana aztertuko da. 

a) Ikastolen Elkarteko Ikasle ohia: etapa guztiak ikasi baditu puntu 1 

5.2.5.‐ ELKARRIZKETA  

Elkarrizketak baloratzeko honako gai hauek kontutan hartuko dira. 

 Komunikatzeko gaitasuna. 

 Planteatzen zaizkion egoerei aurre egiteko gaitasuna. 

 Eskatzen diren hizkuntza ezberdinetan, ahozkotasun egokia. 

 Ikastolaren metodologien ezagupen maila, teorikoa eta praktikoa. 

 Ikasleekin lan egiteko modu desberdinen ezagupena lan kooperatiboa… 

 Hezkuntza behar bereziekin lan egiteko ezagupen maila. 

 Ikastolen munduaren ezagupena. 

 Euskararekiko jarrera. 

 Euskal kulturarekin harremana: euskal kulturarekin erlazionaturiko bolondreseko 

lana, musika taldeak, dantza taldeak, elkarte kulturalak… 

 Udalekuetan bolondres lana, kirol taldetan bolondres lana… 

 Munduan zehar esperientziak: bidaiak, egonaldiak munduan zehar… 

 

Batzorde  Parekideko  kide  bakoitzak  bere  kabuz  hautagai  bakoitza  baloratuko  du. 

Horretarako  I  eranskina  erabiliko  du  eta  behin  elkarrizketa  guztiak  bukatuta  denbora 

utziko da kide guztiek beraien puntuazioak errepasatu ditzaten. Ostean, guztien arteko 

bataz bestekoa lortuko da.    

 

5.2.7.‐ BIZILEKUA 

Enkarterrin errolda puntu 2. 

 

5.2.8.‐ GUZTIZKO PUNTUAZIOAREN BATURA 

Prozesu osoa bukatu ostean, hautagai ezberdinen artean 2 punturen arteko aldea soilik 

badago, Batzorde Parekideak bere kideen 2/3aren aldeko botuekin, bigarren hautagairi 

lanpostua eman ahal  izango dio  lehen hautagaiaren gainetik. Gehiengo hori osatzen ez 

bada,  lanpostuak  lehen  hautagaiak  hartuko  luke.  Soilik  kasu  honetarako,  zuzendaritza 

pedagogikoak botoa izango du.  
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I ERANSKINA: 

MERITUAK 
PUNTUAK 

Hautaga

i_1 

Hautaga

i_2 

Hautaga

i_3 

LAN ELKARRIZKETA  0‐30  

Komunikatzeko gaitasuna   

Planteatzen zaizkion egoerei aurre egiteko 

gaitasuna 
 

 

Eskatzen diren hizkuntza ezberdinetan, 

ahozkotasun egokia. 
 

 

Ikastolaren metodologien ezagupen maila, 

teorikoa eta praktikoa. 
 

 

Ikasleekin lan egiteko modu desberdinen 

ezagupena lan kooperatiboa….. 
 

 

Hezkuntza behar bereziekin lan egiteko 

ezagupen maila 
 

 

Ikastolen munduaren ezagupena   

Euskararekiko jarrera.   

Euskal kulturarekin harremana: euskal 

kulturarekin erlazionaturiko bolondreseko 

lana, musika taldeak, dantza taldeak, elkarte 

kulturalak… 

 

 

Udalekuetan  bolondres  lana,  kirol  taldetan 

bolondres lana… 
 

 

Munduan  zehar  esperientziak:  bidaiak, 

egonaldiak munduan zehar… 
 

 

Bestelakorik :………   

BESTE ATALAK: II eranskina  0‐70  

TOTAL  100  
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II ERANSKINA: CV BALORAZIOA 

 

MERITUAK 
PUNTUAZIOA Hautagai_1  Hautagai_2

ESKARMENTU PROFESIONALA   0‐40  

HH (0‐5), LH, DBH‐ko  eskarmentua 0‐35  

Hezkuntza ez arautuan eta akademietan 

eskarmentua 
0‐5 

 

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA   0‐25  

A ATALA Beste diplomatura edo 

lizentziatura bat badu 
0‐4 

 

B ATALA Hizkuntzetan ezagutza  0‐8  

C ATALA Hezkuntzari loturiko ikastaroak
0‐13 

 

D ATALA Bestelako ikastaroak 

IKASTOLAREKIN HARREMANA   0‐3   

Zubi Zaharrako ikasle ohia  0‐2  

Zubi Zaharran HH, LH edo DBH‐ko praktikak 

eginak 
0‐1 

 

EUSKARA  ‐‐‐‐‐‐‐‐  

BIZILEKUA  0‐2  

Enkarterrin errolda  0‐2  

GUZTIRA  70  

 

 
 
 
 
 



 

147 

 

II. ERANSKINA: BOLONDRESAREN ESTATUTOA 

III. Pertsona boluntarioaren eskubideak: 
a)  Erakundean  aktiboki  parte  hartzea;  erakundeari  buruzko  informazioa  jasotzea, 
bereziki,  helburuei,  antolaketa‐  egiturari  eta  funtzionamenduari  buruzkoa,  eta 
entitatearen barruan partaidetza‐organoak sortzea eta horietan parte hartzea. 
b) Erakundearen egitasmo eta proiektuak diseinatzen, egiten, burutzen eta ebaluatzen 
laguntzea, baldin eta horietan parte hartzen badu, eta boluntario den aldetik eragiten 
dioten erakundeko hainbat alderdiri buruzko  iritzia ematea.  
c) Boluntario  gisa egiten duen  lanak eskatzen duen  teknika‐,  giza‐ eta prestakuntza‐
laguntza  jasotzea  eta  bere  ezaugarriei  ondoen  egokitzen  zaizkion  jarduerei  buruzko 
orientabideak izatea. 
d) Boluntario gisa egiten duen  lanagatik beste norbaitek  jaso ditzakeen kalte‐galerak 
estaliko dituen aseguru‐ poliza bat izatea. 
e) Bere jarduerak ekarri dizkion gastuengatiko ekonomi‐ordaina jasotzea, muga hauen 
barruan: 0 eta ______________ euro bitartean. 
f)  Jarduerak  bere  inguru  hurbilenean  burutzea,  egitasmoek  edo  programek 
horretarako aukera ematen badute. 
g)  Tratu  diskriminatzailerik  ez  jasotzea.  Aitzitik,  tratua  zuzena  izango  da  eta  bere 
askatasuna, duintasuna, 
intimitatea eta sinismenak errespetatuko dira. 
h)  Jarduerak  segurtasun  eta  higieneko  baldintza  egokietan  betetzea,  jardueraren 
beraren izaera eta ezaugarrien arabera. 
i) Gizarteari eman dion laguntza aitortzea eta errespetatzea. 
j) Boluntariotza askatasunez uztea, horren berri eman ondoren. 
k) Ordenamendu juridikoak boluntarioari aitortzen dizkion gainontzekoak. 

IV. Boluntarioaren betebeharrak 
a) Bere aukeren eta borondatearen barruan, erakundeari laguntzea eta horretan parte 
hartzea  eta  lan  egitea,  bereziki  Balmasedan  euskararen  normalizazio  bidean  eta 
Ikastola batean eskolaz kanpoko ekintzek euskaraz egitearen garrantziaz  jabe  izatea, 
euskara  eta  asialdia  eta  ludikotasunarekin  lotuz,  ikasleek  euskara  “arlo  akademiko” 
soilaren lotura gaindituz. Hortaz, euskara hizkuntza arrunta izango da ekintza hauetan 
eta honen erabilpena bultzatu eta lagunduko da. 
b) Erakundearekin hartutako konpromisoak betetzea, horren helburuak eta gobernu‐
arauak errespetatzea. 
c)  Esleitu  zaizkion  zereginak  arduraz  burutzea  eta  erakundeko  arduradunek  ematen 
dizkioten jarraibideak betetzea. 
d)  Erakundeak  antolatzen  dituen  prestakuntza‐jardueretan  eta  ematen  dituen 
zerbitzuen kalitateari eusteko behar direnetan parte hartzea. 
e) Boluntario jardueran jaso edo ezagutu duen informazioa isilpean gordetzea. 
f)  Bere  laguntza  jasotzen  duten  pertsonen  edo  pertsona‐  taldeen  eskubideak 
errespetatzea. 
g) Boluntario‐kreditazioa eta erakundearen ezaugarria egoki erabiltzea 
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h) Bere esku uzten diren baliabide materialak zaintzea. 
i) Boluntario‐lana indarrean dagoen legerian ezarritako printzipioen arabera betetzea. 
j) Antolamendu juridikoan boluntarioei buruz ezartzen direnak. 
k) Ezartzen diren segurtasun eta higiene neurriak errespetatzea. 
 
V. Akordioa/konpromisoa hausteko arrazoiak. 
a) Hitzartutako epea amaitzea. 
b) Alderdietako edozeinek bere betebeharrak nabarmen ez betetzea. 
c) Hitzartutako jarduerak bete ezin izatea. 
d) Erakundea desagertzea. 
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III. ERANSKINA: ZUBI ZAHARRA IKASTOLAKO 

HEZKUNTZA PROIEKTUA 

 
 
1.‐  Barne  Araubide  honen  ondorioetarako,  ikastetxeak  bere  autonomiatik  abiatuta 
egindako  hezkuntza‐aukera  eta  jardun‐ildo  nagusiak  jasotzen  dituen  proposamen 
integrala  da,  eta  hezkuntza‐komunitateak  ikastetxean  egingo  duen  esku‐hartzea 
koherentziaz zuzentzeko erreferentzia izango da.  
 
2.‐ Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuan sartzen dira:  ikastetxearen nortasunari gorputza 
ematen  dioten  ezaugarriak  eta  balioak;  hezkuntza‐helburuak;  ikasleek  eskuratu 
beharreko oinarrizko konpetentziak; hizkuntzaren, curriculumaren eta antolakuntzaren 
arloko  irizpideak,  estrategia‐lerro  nagusiak  eta  lehentasunak,  denak  hala  denak 
ikastetxearen ingurunearen araberakoak.  
 
 
3.‐  Ikastetxeko  Hezkuntza  Proiektua  onartzea  itunpeko  ikastetxe  pribatuetako 
titularraren egitekoa. Hau, argitara eman behar da. 
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Hezkuntza proiektua 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

    Curriculum proiektua      Antolaketa proiektua 

 

 

 

 

 

 

Hezkuntza eredua 

1.- Ikaslearen irteera profil orokorra 

2.- Irakaslearen profil orokorra 

3.- Familia eta gizarte hezitzailearen eragile 

Antolaketa eta kudeaketa eredua 

1.-.Gobernu  egitura 

2.- Funtzionamendu egitura 

 

1.- Ikaslearen irteera profil espezifikoa 
1.1.- Curriculum diseinua (2-3 zehaztapen-
mailak) 
1.2.- Ikaslearen profila garatzeko 
azpiproiektuak. 
2.- Irakaslearen profil espezifikoa 
2.1.- Curriculum diseinua 
2.2.- Irakaslearen profil espezifikoa 
garatzeko azpiproiektuak  
3.- Familia eta gizarte hezitzailearen 
profila 
3.1.- Curriculum diseinua 
3.2.- Azpiproiektuak 

1.- Antolaketa Jarduera Araudia 

2.- Curriculum Proiektuko azpiproiektuko 
prozesuen antolaketa 

3.- Zerbitzuak: jangela eta garraioa 

4.- Ikastetxeko Plan Finantziar-
Ekonomikoa 

Etab. 

6. Plan Estrategikoa 
Zuzendaritza taldearen jardunbidea 

Departamentu eta Mintegien jardunbidea 

Tutoretza eta Orientazio jardunbidea 

Klaustroaren jardunbidea 

Iralasleen garapen profesionalaren jardunbidea 

7. Urteko plana eta memoria 

1 Nortasuna eta ezaugarriak 

1.- Ikastolaren izaera 

2.- Curriculumaren printzipioak 

3.-.Antolakuntza-egituraren printzipioak 
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ZUBI ZAHARRA IKASTOLAREN NORTASUNA ETA EZAUGARRIAK 

 

1.‐ Ikastolaren Berariazko Izaera 
 

EGINKIZUNA 

 Euskara eta euskal kultura 
Euskararen  normalizazioa  sustatzeko,  euskara  da  komunikazio  eta 

irakaskuntzan  erabiltzen  dugun  hizkuntza  nagusia.  Ikastolak,  euskara  eta  euskal 

kulturaren transmisio, garapen eta finkapena ere bultzatzen ditu eta, erakunde bezala, 

errealitate  historiko,  sozial,  politiko,  ekonomiko  eta  kulturalean  bere  presentzia 

ziurtatzen ahalegintzen da. 

Aipatutako  eginkizunetan  identitate  euskalduna  bermatzen  duen  kalitatezko 

eskola  sustatu  nahi  dugu.  Horretarako  eman  behar  diren  prozesuak  ahalbideratzen 

ditugu  ikasleek,  Europan  txertatuta  eta  munduarekin  lotuta  dagoen  euskal  gizarte 

kohesionatu batean bizitzen ikas dezaten.  

Beraz, euskara eta euskal kultura transmititzeko, mantentzeko, baloratzeko eta 

batez ere maitatzeko metodologia bateratua erabiltzen dugu gure eguneroko lanean. 

 Hezkuntza integrala 
Pertsonaren garapen osoa eta oinarrizko konpetentzia orokorrak lortzeko asmoz, 

ondoko hezkuntza ardatzak gureak egiten ditugu: 

 Ikasleak  helduarorako  eta  bizitza  asebetea  izateko  prestatzea,  gizabanako  gisa, 
gizarteko  herritar  aktibo  gisa  eta  ingurumena  zaintzearekin  eta  garapen 
iraunkorrarekin arduratzen den pertsona gisa. 

 Bizitza osoan etengabeko ikaskuntza garatzeko gai izateko ikasleak sentsibilizatzea 
eta gaitzea.  

 Elkarbizitza baikorra ahalbidetzea: 
 Kultur eta giza aniztasuna eta bakoitzaren izaera onartu eta errespetatuz.  
 Pertsona  guztien  pentsamenduak,  emozioak  eta  sentimenduak  kontuan 

hartuz.  
 Jokabide demokratikoak garatzea, pertsona arduratsuak, kritikoak, aktiboak, parte 

hartzaileak  eta  beren  buruekiko  eta  inguruekiko  errespetutsuak,  elkarrizketan, 
tolerantzian eta talde lanean oinarrituz. 

 Bere  ingurunearekiko  solidaritatea  garatzea,  gure  baliabideak  ez  dituzten 
pertsonak lagunduz eta gure gizartean integratzen lagunduz. 

 Guztion  ezaugarri  eta  nolakotasunak  errespetatzea,  edonolako  diskriminazioa 
(sexua, arraza, erligioa..) saihestuz. 
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 Kudeaketa 
 Zubi  Zaharra  Ikastola,  ikastolen  elkartearekiko  kolektiboarekiko  edo  taldearekiko 
elkartasuna duen unitatea da eta Euskal Herriko ikastolen sarea garatzeko eta bertako 
partaide eraginkor izateko konprometitua. 
 Zubi Zaharra Ikastolan, elkarlanen bidez kudeatutako antolakuntza daukagu, geure 
hezkuntza proiektuarekin konpromituta dagoen hezkuntza komunitateak bultzatua eta 
gurasoen partaidetzarekin Ikastolako gestio zuzenean 
IKUSMIRA 

 Hezkuntzaren berezitasunak 
 Balmasedan euskararen erreferentea izan nahi dugu. 
 Balmasedan    eta  Enkarterrin  Euskal  Kulturaren  igorle  eta  bultzatzailea  izan  nahi 
dugu. 
 Ikasleek euskaraz komunikatzean gozatzea nahi dugu. 
 Ikastolen  Elkartearen  partaideak  izanez,  hezkuntza  komunitate  osoak  ikastola 
proiektuarekin identifikatzea nahi dugu. 
 Eleaniztasuna sustatu nahi dugu: euskera, gaztelania, ingelesa eta frantsesa. 
 Ekitate eta inklusibitate printzipioak oinarritzat hartu nahi ditugu..  
 Hezkuntza  komunitate  osoa  gustura  eta  pozik  egotea  nahi  dugu,  guztion  arteko 
bizikidetza eta giro ona bultzatuz 
 Hezkuntza komunitate osoaren artean lankidetza bultzatu nahi dugu. 
 Herriarekin, Enkarterrirekin eta herri erakundeekin bat egin nahi dugu. 
 Gure curriculuma eta irakasleen etengabeko berrikuntza pedagogikoa bultzatu nahi 
dugu.  Horretarako  giza  baliabideak,  teknologia  berriak  eta  material  hezitzaile 
berreitzailerik egokienak erabiliz. 
 Ingurune babeserako sentimenduak eta jarrerak garatu nahi ditugu. 
 Ikasleak bizitzarako eta herritar arduratsuak eta zoriontsuak  izateko prestatu nahi 
ditugu.  
 Ikasleek atseginez gogoratuko duten ikastola izan nahi dugu. 
 Talde konzientzia osatu eta bultzatu nahi dugu komunitate osoan. 
 

 Kudeaketa 
 Kudeaketa  jasangarria  eta  eraginkorra  izan  nahi  dugu.  Hezkuntza  kooperatiba 
ekonomikoki bideragarria izan behar da. 
 Gure egituren hobekuntzaz arduratu nahi dugu. Egitura moldatzeko gai izan behar 
gara,  are  gehiago,  ikastolaren  tamaina  gero  eta  handiagoa  denean,  bai  antolaketa 
pedagogikoa baita antolaketa administratiboa ere. 
 Hezkuntza komunitate osoaren partaidetza aktiboa  izan eta komunikazioa sustatu 
nahi  dugu,  elkarlana  bultzatuz.  Horretarako,  kooperatiba  barnean  sortu  daitezkeen 
talde antolatuak lagundu eta sustatu behar ditugu, sor litezkeen arazoei aurre eginez. 
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BALOREAK 

 Gure ingurunean euskara eta euskal kulturarekiko sustapena eta maitasuna. 
 Ikastolarekiko kidetasuna. 
 Errespetua  eta  tolerantzia:  Besteekiko  jarrera  egokia  izanez,  bakoitzaren  eta 
besteen nortasuna onartzea eta giza eta kultur aniztasuna baloratzea modu positibo 
batean hartuz. 
 Elkarbizitza:  erabakiak  hartzea,  besteon  sentimenduak,  emozioak  eta 
pentsamenduak ezagutzea komunikazio asertiboa erabiliz eta gatazkak era positiboan 
bideratzea akordioen eta konpromizuen bidez, elkarrizketan oinarrituz 
 

 Pentsamendu  askatasuna:  bakoitzaren  iritziak  adieraztea  eta  besteena 
errespetatzea zentzu kritikoa garatuz argudioak emateko gai izanez. Edozein egoeraren 
aurrean  hausnartzea  zer  ondorio  positibo  eta  ze  negatibo  egon  litezkeen  erabakiak 
hartzeko. 
 Jokabide demokratikoen sustapena: erantzukizunezko partaidetza eta ardura. 
 Lankidetza: talde lana sustatzea eta berdinen arteko laguntza. 
 Ezberdinen arteko jarrea solidarioa bultzatzea. 
 Prebentzioa: giza trebetasunak eta oinarrizko konpetentziak lantzea. 
 Inguruarekiko errespetua. 
 

 Ikastolen Kolektiboaren Izaera Komuna 

Gure  Hezkuntza  Proiektua,  beste  Ikastolen  Proiektuarekin  bat  etortzeaz  gain,  gure 

ikastolaren beharrak  jasoko ditu eta gure eguneroko errealitatetik abiatuko da, gure 

nortasuna jaso dezan eta benetan eraginkorra izan dadin. 

 Ikastolen  proiektu  komunaren  laguntzaz  baliatzen  gara:  materialgintzan, 
prestakuntzan, kudeaketan…Ikastolen elkartearen sarearen partaideak izanda. 
 Ikastolen  taldeak  bezala,  Euskal  Herriarekin,  Euskararen  Herrialdearekin 
identifikatzen dugu gure jarduera‐esparrua. 
 Hezkuntza  komunitate  osoaren  lankidetzaren  bidez  kudeatzen  dugu  gure 
antolakuntza.  
 Ikastolen kolektiboak duen  izaera herritarra dela bide,  subjektu eraginkor eta 
lankide da Euskal Herriaren garapenean eta bere berariazko hezkuntza‐sistemarenean, 
euskararen garapenean eta bere kulturarenean, beste gizarte, hezkuntza eta kultura 
eragile batzuekin batera jardunez. 
 Ikastolen  taldearekin,  oinarrizko  curriculum  komuna  partekatzen  dugu. 
Curriculum  horrek,  bere  hezkuntza‐ereduari  eta  euskal‐  curriculum  espezifikoaren 
edukiak islatzen dituzten lerro nagusiak ditu bere baitan. 
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2.‐ Curriculumaren Printzipioak 
 

Ikastolen Kolektiboaren Oinarrizko Curriculum Komunaren Printzipioak 

Ikastolen  Kolektiboaren  oinarrizko  curriculum  komunaren  printzipioak  baliozkotzat 

jotzen ditugu gure  ikastolarentzat ere, hortaz gure Hezkuntza proiektuan  txertatzeko 

prest gaude. 

 Giza eskubideen eta oinarrizko askatasunaren bultzatzaile 
Gurea  egiten  dugu  Giza  Eskubideen  Aitorpen  Unibertsalaren  (1948)  26.artikuluaren 

edukia:  hezkuntza‐eskubidea  eta  obligazioa  nahiz  oinarrizko  hezkuntza‐aldian 

gutxienez  izan  beharreko  doakotasuna;  giza  nortasuna  bere  osotasunean  garatzeko 

helburua eta giza eskubideekiko eta oinarrizko askatasunekiko errespetua sendotzea; 

eta  familiak  lehentasun  osoz  beren  seme‐alabei  eman  nahi  dien  hezkuntza  mota 

aukeratzeko  duen  eskubidea.  Zubi  Zaharra  ikastolak  giza  eskubideen  trataera  hau 

aurrera eramateko duen tresna nagusia bere bizikidetza eta elkarbizitza plana da. 

 Denentzako eskola: eskola inklusiboa 
Gure balore/printzipioetako bat  inklusiboak  izatea da. Horrekin  zera esan nahi dugu: 

gaur egungo euskal gizartean dagoen kultur aniztasunari erantzuna emango diogula, 

eta  genero,  balore,  gizarte‐portaera,  portaera  politiko  eta  erlijiosoak  bere  barne 

hartuko  ditugula.  Horrekin  guztiarekin  jatorri,  gizarte‐maila  nahiz  ekonomia‐maila 

desberdinetako pertsonak aukera berdintasunean hezteko konpromisoa hartzen dugu. 

 Pertsona eta gizarte‐eredua 
 Giza  garapen  handiena  lortzen  lagunduko  diegu  gure  ikasleei,  beti  ere, 
hezkuntzaren  xedea  kontuan  hartuta.  Horretarako  norberaren  errealitatea, 
gizartearena eta naturarena zentzu kritikoan ulertzeko baliabideak eskainiko dizkiegu, 
gero  horiengan  era  eraginkorrean  lan  egin  eta  modu  arduratsuan  eraldatzeko. 
Horrekin, pertsona osotasunean eta orekatuta garatuko da, gizaki gisa, gizarteko kide 
gisa, eta naturako partaide gisa. 
 

 Bizitza  osorako  hezkuntzaren  ikuspegi  integrala  lortzeko  asmoz,  Euskal 
Curriculumean definitutako konpetentzia orokorren garapena bultzatuko dugu, hau da: 
ikasten  eta  pentsatzen  ikastea,  komunikatzen  ikastea,  elkarrekin  bizitzen  ikastea, 
norbera  izaten  ikastea  eta  egiten  eta  ekiten  ikastea,  diziplina‐esparru  guztietan  eta 
bizitzaren  esperientzietan  txertatuz,  bizitzarako  beharrezkoak  eta  ezinbestekoak 
direnak lortzeko. 
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 Oinarrizko heziketa eta bizitza osorako prestakuntzaren oinarriak finkatuko ditugu, 
pertsonaren garapen osoa zainduz, ikasleak gai izan daitezen beste prestakuntza maila 
batzuetarako eta lan‐mundurako sarbideak irekitzeko, bere bizitza zentzuz bideratzeko 
eta bere etorkizuna arduraz hautatzeko. 
 
 Gure  ikasleak Zientzia eta Teknologia ezagutzetan eta IKT baliabideetan trebatuko 
ditugu,  etengabe  berritzen  ari  den  gizartean,  alor  horretan  ematen  diren  aldaketei 
aurre egiteko gai izan daitezen, beti ere ikuspegi kritikoa landuz. 
 
 Errespetuan  eta  arduran  oinarritutako  elkarbizitza  izan  nahi  dugu.  Ildo  horretan 
guztiok  ditugu  zenbait  eskubide,  baita  zenbait  betebehar  edo  konpromiso  ere. 
Gatazkak  elkarbizitzaren  zati  natural  dira,  eta  elkarrizketa  izango  dugu  horiek 
konpontzeko oinarria. Elkarbizitza gure proiektuaren ardatz nagusia da. 
 
 Emakumezkoen  eta  gizonezkoen  arteko hezkuntzako  elkarbizitzaren eredu baten 
oinarri gisa, eskubideetan genero‐berdintasuna aldeztuko duten jarrerak eta portaerak 
bultzatuko ditugu. 
 Gure helburua da zentru laiko bezala funtzionatzea.   
 

 Euskal eskola 
 Zubi  Zaharra  ikastola,  euskal  hizkuntza  eta  kultura  transmititzeko,  erabilpen 
eraginkorra  egiteko,  garatzeko  eta  indartzeko  konpromisoarekin  sortu  zen  eta  hori 
daukagu ezaugarritzat. 
 

 Hezkuntza eta hizkuntza proiektuaren ardatza euskara izanik, pertsona eleaniztunak 
hezi nahi ditugu, beste hizkuntzen beharrezko ezagutza eta erabilera lortzea bideratuz. 
Hau  da,  euskara  eta  gaztelaniaz  gain,  ingelesa  eta  frantsesa  indartuz..  Horrekin 
guztiarekin hizkuntzen eta kulturen ikuspegi integratzailea garatu nahi dugu. 
 Ikastola txertatuta dagoen komunitatean euskararen normalizazio prozesuan eragile 
izan  nahi  dugu.  Hartara,  bestelako  gizarte  eragile  zein  askotariko  instituzioekin 
lankidetzan gaude.  
 

 Era  berean,  gure  hezkuntza  komunitatearen  barne  bizitza  euskaraz  gauzatu  nahi 
dugu,  mota  guztietako  harremanetan,  eta,  horretarako  sortutako  bitartekoetan, 
euskararen eta euskal kulturaren transmisioa, garapena eta zabalkundea ziurtatu nahi 
ditugu. 
 

 Gure  hezkuntza  jarduera  gauzatzeko,  Euskal  Herria  izena,  Euskaltzaindiak  2003. 
urteaz  geroztik  erabiltzen  duen  zentzu  berean  erabiltzen  du,  hots, Arabak,  Bizkaiak, 
Gipuzkoak,  Lapurdik, Nafarroak  (Behereak  eta Garaiak)  eta  Zuberoak  osatzen  duten 
lurralde‐multzoa identifikatzeko. 
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3.‐ Antolakuntza‐egituraren printzipioak 
 

Ikastolen Kolektiboaren Antolakuntza‐ egituraren Printzipioak 

Ikastolen  Kolektiboaren  antolakuntza‐egiturarentzat  proposatzen  diren  printzipioak 

baliozkotzat jotzen ditugu gure ikastolarentzat. 

 Lankidetza printzipioa 
Langileen artean  lankidetza dugu oinarri.  Irakasleen artean  talde  lana bultzatzen da. 

Horrez gain, ikastolen taldeko gainerako ikastolekin elkartzen gara, hezkuntza‐sare bat 

eratzeko eta elkar sendotzeko. 

 Elkarlotura eta artikulazio‐printzipioa 
Hezkuntza  komunitate  osoaren  parte  hartzea  bultzatzen  dugu,  barne  eta  kanpoko 

komunikazio baliabideak erabiliz eta garatuz. Horrela,  informazioa eta harreman fluxua 

ikastola osatzen duten kide guztien artean gauzatzen da. 

Horrez gain, ikastolen arteko informazio eta komunikazio‐harremanen fluxua norabide 

guztietan gauzatuko dugu. 

 Aniztasun‐ eta malgutasun‐printzipioa 
Egoera desberdin eta  aldakorrei malgutasunez egokituz,  ikastola‐taldearen  garapena 

euskarri izateko lagunduko dugu. 

 Etengabeko hobekuntzaren printzipioa  
Etengabe  aldatzen  ari den munduan  jarraian  ikasi  eta berritzeko  gai  izango den  eta 

aldaketarako,  berrikuntzarako  eta  etengabeko  hobekuntzarako  prestatutako 

hezkuntza‐sarean jardungo duen egituraren aukera egiten dugu. 

 Enpresa‐zentzuaren printzipioa 
Eraginkortasun‐irizpideak erabiliko ditugu nahi ditugun emaitzak lortzeko, bai gurasoei, 

bai ikasleei, bai irakasleei erantzuteari dagokionez eta baita geure kudeaketa‐sistemari 

erantzuteari dagokionez ere. 

 Kooperatiba izaera lantzeko printzipioa 
Pentsamendu kooperatiboaren ardatzak sustatuko ditugu eta sistema honen baloreen 

eta printzipioen garapenean konprometituta gaude. 
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4.‐ HEZKUNTZA EREDUA 
 

4.1 Ikaslearen Irteera Profil Orokorra 

 

 Profilaren definizioa  
Ikaslearen  irteera  profilak,  ikasleak  Oinarrizko  Hezkuntza  bukatzen  duenean  lortzea 

espero dena defitzen du. 

Guk espero dugu gure ikasleak oinarrizko hezkuntza amaitzean bizitzarako prestatuta 

egotea,  hau  da  bizitzan  zehar  aurkituko  dituzten  egoera  eta  eremu  desberdin  eta 

aldakorretan  oinarri  sendoekin  moldatzeko  eta  erantzuteko  gai  izatea,  sor 

daitekezkeen arazoei eraginkortasunez  irtenbidea bilatuz. Horretarako  funtzeskoa da 

oinarrizko konpetentziak eskuratzea. 

Euskal  Curriculumean  xede  hauek  proposatzen  dira  hezkuntzarako.  Gu  bat  gatoz 

haiekin: 

 Bizitza guztirako hezkuntza‐xedea:Pertsonak hiru dimentsio hauetan garatzean 
datza:   
 

 

 

 

 Hezkuntzaren xedeak oinarrizko hezkuntzaldirako 
Oinarrizko Hezkuntzaldiak ikasleak bere osotasunean prestatu behar ditu honetarako: 

 Unean‐uneko egoerei egoki erantzuteko. 
 Helduen bizitzan sartzeko eta norbanako pertsona moduan osotasunezko 

bizitza bizi ahal izateko. 
 Gizartearen partaide eraginkor diren herritar izateko. 
 Natura gorde eta garapen eutsigarria gauzatzeko.  
 Konprometitutako pertsonak izateko. 
 Euskal kulturako eta kultura unibertsaleko oinarrizko elementuak 

berenganatzeko. 
 Ondorengo ikasketak egitera joateko nahiz lan‐munduan sartzeko. 
 Bizitza osoan zehar ikasketak iraunkorki eta etengabe egiteko eta garatzeko gai 

izan daitezen. 
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 Testuingurua, gizartearen beharrak eta pertsonen bizitza eremuak 
Ikaslea ingurune batean kokatzen da eta ingurune horrekin eta gizartearen beharrekin 

joan‐etorrian eraikitzen du bere izaera eta bizitza.  

Euskal Herriko  iragana eta oraina ezagutzen ditu munduan kokatuta.  Ikuspegi honek 

laguntzen dio oraina eta etorkizuna zentzu kritikoz ulertzera. 

Giza eskubideetan oinarrituz, elkarbizitza positiboa eta arduratsua bultzatzen du: 

 entzuteko jarduera aktiboa hartuz. 
 enpatia erakutsiz. 
 behar duenari lagunduz 
 hitzarmen eta arau sozialak betez.  

 

HIZKUNTZA: Hizkuntzaren bidezko ulermena eta adierazpena

Ikasleak  ingurune desberdinetan eta norberaren egoera pertsonaletan, euskaraz eta gaztelaniaz 

ahoz  eta  idatziz  sortutako  testu  eta  mezuak  zuzen,  autonomiaz  eta  sormenez  ulertzen  eta 

adierazten ditu. 

Euskararekiko jokabide baikorrak ditu. Gure hizkuntza, euskara, maite eta baloratzen du. 

Ingelesa eta frantsesa ere ikasi, landu eta sendotzen ditu. 

GIZAKIA: Eremu afektibo‐emozionala

Ikasleak abileziak ikasten ditu: 

 Bere  nortasuna  bestekin  batera  eraikitzeko,  pertsona  autonomo  moduan.  Bere 
buruarenganako konfiantza eta besteengandik balioetsia sentitzen du. 
 Bere  emozioak  identifikatu,  adierazi  eta  erregulatzeko,  bere  nortasuna  askatasunez  eta 
kritikoki osatzeko eta erabakiak berezko iritziaz hartzeko. 
 Bere jokabideak erregulatzeko eta bere egintzez arduratzeko. 
GIZARTEA ETA IZADIA 

Ingurune fisiko‐naturala  

 Ikasleak natura eta izaki bizidunen parte sentitzen da. 
 Naturaren  ezagupena,  errespetua  eta maitasuna  dauka. Gure  Lurra  eta  hurbileko  ingurunea 
zaintzeko,  konserbatzeko  eta  hobetzeko  jokabide  arduratsuak  ditu  eta  jarraipen  iraunkorra 
bultzatzen du. 
 Bere gorputza eta buruaren ezagupena eta zainketa higiene eta ohitura osasuntsuak ditu. 

Ingurune sozio‐kultura 

 Ikasleak  euskal  kultura  ezagutu  eta  maite  du.  Komunitate  baten  kidea  sentitzen  da.  Bere 
jatorria argi izanda, kultura unibertsala ere baloratzen du hiritar arduratsua izanik. 
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 Ikaslea  taldean  bizi  da  eta  taldean  lan  egiten  du, modu  aktibo  eta  arduratsuan,  eta  bere 
eskubide eta betebeharrez jabetzen da. 
 Ikasleak elkarbizitzako arazoak konpontzeko trebezia eta abilidadeak dauzka, elkarrizketan eta 
akordioetan oinarrituz. 
 Ikasleak ezberdinak diren eta ezberdin pentsatzen duten pertsonak onartzen eta errespetatzen 
ditu. 

Ingurune teknologiko‐zientifikoa 

 Ikasleak  zientziak  eta  teknologia  berriek  dakartzaten  baliabideak  ezagutzen  ditu  eroso  eta 
erantzukizunez erabiltzen ditu arrazonamendua eta kritika erabiliz.  
 Informazioa  jasotzen,  ulertzen  eta  eraldatzen  du.  Gogoeta  egiten  du  inguratzen  duen 
errealitateaz.  
 Ideia  eta  irtenbide  berriak  bilatzen  ditu.  Errealitatea  hobeto  planteatzen  du,  gaur  egungo 
errealitateari dagokionez alternatibak proposatuz.  
 Proposatutako errealitatea gaur egungo errealitatearen alternatiba gisa gauzatzeko beharrezko 
ekintzak egiten ditu.  
 Egindako ekintzek sortzen duten benetako inpaktua ebaluatzen du.  

Ingurune ludiko‐estetikoa 

Ikasleak arte plastikoak, dantza, musika, jolasak, literatura… praktikatzen ditu, baloratzen ditu eta 

haietaz gozatzen du 

Eremu akademikoa eta lan eremua

 Ikaslea ikastolara pozik etortzen da, lan egitearen eta ongi bukatzearen gogoa garatuz. 
 Bizitza akademikoa: Ikaslea prest eta gogotsu dago ikasketei eta geroko prestakuntzari ekiteko. 
 Lan‐bizitza:  Ikasleak  ideiak  ekintza  bihurtzeko  eta  kudeatzeko  gaitasuna  ematen  dioten 
ezaugarri pertsonalak eta sozialak ditu. 
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 Oinarrizko konpetentziak 
Oinarrizko  konpetentziak  dira  bizitzako  eremu  eta  egoeretan moldatzeko  ezinbestekotzat  jotzen 

direnak.  Oinarrizko  konpetentzien  artean,  batetik,  oinarrizko  konpetentzia  orokorrak  ala 

metadiziplinarrak daude, ikasgai guztientzat berak direnak eta eremu eta egoera guztietarako balio 

dutenak,  eta,  bestetik,  oinarrizko  konpetentzia  espezifikoak,  ikasgai  eta  eremu  zehatzagoekin 

lotura  dutenak,  eta  testuinguru  espezifikoagoetan  aritzeko  beharrezkoak  direnak.  Oinarrizko 

konpetentzia  espezifikoei  dagozkien  eduki  zehatzekin  integratuta  ikasten  dira  oinarrizko 

konpetentzia orokorrak. 

Hezkuntzaren xedeek erakusten dute  zertarako den hezkuntza, oinarrizko konpetentziek  zer den 

hezkuntzaren egiteko nagusia eta metodologiak nola lortzen den.   

 Oinarrizko konpetentzia orokorrak ala metadiziplinarrak 
Oinarrizko konpetzentzia orokorrak gure hezkuntza proiektuaren ardatz nagusia dira. Hau dela eta, 

ikaslearen egoera guztietan garatzen dira, bai  ikastolan, bai  ikastolatik kanpo eta adin guztietan. 

Beraz hauek garatzeko funtsezkoa da hezkuntza komunitate osoaren partaidetza. 

 

Bost  konpetentzia  bereizten  dira,  baina  errealitatean  banaezinak  dira,  izan  ere,  pertsonaren 

ekintzak, hizkuntza, pentsamendua, elkar lana eta emozioak banaezinak diren moduan. 

Konpetentzia  hauek  ez  dira  berez  ebaluagarriak.  Guztion  partaidetzarekin  garatzen  dira  eta 

ikastolan bertan gure ikasgaietan uztartzen ditugu aurrera eramateko. 

Beraz hurrengo gakoa da zein ekarpen egiten duen arlo edo gai bakoitzak,  ikasleak une honetako 

bizitzako  interes eta oinarrizko beharrei erantzuteko eta helduaroan garrantzitsutzat  jotzen diren 

egoeretan moldatzeko prest egon dadin. 

Horretarako garatu behar ditugu oinarrizko konpetentzia espezifikoak. Hauek badira ebaluagarriak 

eta ikastolari dagokio garatzea. 
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Oinarrizko konpetentzia espezifikoak 
1.‐ Hizkuntzak eta Literatura:  Hitzezko eta literaturazko konpetentzia komunikatiboa 

Ikastolen Taldeak onartutako hizkuntzekiko lortu beharreko konpetentzia mailaren arabera, ikaslea 
gai da, euskaraz eta gaztelaniaz (B2) eta nazioarteko komunikaziorako hirugarren hizkuntza batean 
(B1) bere bizitzako eremuetan, egoera bakoitzak eskatzen duen ahozko zein idatzizko hizkuntzaren 
erabilera egokia eta eraginkorra egiteko. Era berean, badu kultura literarioa, Euskal Herrikoa nahiz 
unibertsala, inguratzen duen mundua eta bere burua hobeto ulertzen lagunduko diona. 
 
2.‐ Matematika: matematika‐konpetentzia 
Ikaslea,  herritar  arduratsu  gisa,  gai  da  matematikak  gizartean  duen  funtzioa  identifikatzeko, 

ulertzeko  eta  ezagutza  matematikoa  erabiltzeko,  oinarri  sendoko  arrazoiketak  eraikiz  eta 

matematikaren berariazko pentsamendu eta adierazpen moldeak erabiliz, haren bizitzako beharrei 

erantzun eta arazoei irtenbidea eman ahal izateko. 

3.‐ Teknologia: teknologia‐arloko konpetentzia 

Ikaslea  gai  da  teknika  eta  ezagutza  zientifikoak  zentzuz  eta  arduraz  praktikara  eramanez,  arazo 

praktikoei irtenbidea emateko eta gizakion behar eta desirak asetzeko bizitzako hainbat eremu eta 

egoeratan. 

4.‐ Musika eta Dantza: arte‐komunikaziorako konpetentzia 

Ikaslea gai da adierazteko eta komunikatzeko eremu eta egoera egokietan musikako eta dantzako 

ezagutzak  eta  metodologiak  erabilita,  bere  buruarekin,  ingurune  sozialarekin  eta  natura‐

ingurunearekin gozatzeko eta harmonian bizitzeko. 

5.‐ Plastika eta Ikus adierazpena: arte‐komunikaziorako konpetentzia 

Ikaslea gai da bere bizitzako eremuetan egoera bakoitzak eskatzen duen hizkuntza plastikoaren eta 

bisualaren  erabilera  egokia  eta  sortzailea  egiteko.  Besteen  adierazpen  artistikoak  arrazoituz 

interpretatu eta balioesteko, hartara bizitzako errealitateari buruzko norberaren  ikuspegia,  ideiak, 

sentimenduak  sormenez  adierazteko  eta  bestei  komunikatu  ahal  izateko  eta,  era  berean, 

edertasunaz gozatzeko.  

6.‐ Gorputz Hezkuntza: gorputz‐komunikaziorako konpetentzia 

Ikaslea,  duen  jokabide  motorrarekin,  bere  buruarekin,  inguru  sozialarekin,  kulturalarekin  eta 

fisikoarekin oreka bilatzeko gai da. 

7.‐ Gizarte Zientziak: gizarte‐konpetentziak eta gizabide‐konpetentziak 

Ikaslea  gai  da  bere  bizitzako  eremuetan  eta  egoeretan  gizarte  zientzietako  ezagutzak  eta 

metodologiak  erabiliz,  bere  burua,  kide  den  taldea  eta  bizi  den mundua  ulertzeko,  eta  horren 

ondorioz, hiritar arduratsu moduan gizarte demokratiko eta anitz baten alde aritzeko. 
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8.‐ Natura eta Osasun Zientzia: zientzia‐arloko konpetentziak 

Ikaslea gai da bizitzako hainbat eremu eta egoeratan, ezagutza eta metodologia zientifikoa erabiliz, 

bere  burua  eta  natura  ulertzeko,  eta  bere  buruari  buruz  eta  giza  jokabideak mundu  naturalean 

eragiten dituen aldaketei dagokionez erabaki arduratsuak hartzeko.  

9.‐ IKT konpetentzia komunikatiboa 

Ikaslea  gai da, bere bizitzako eremuetan, egoera bakoitzak eskatzen duen IKT baliabideen erabilera 

egokia, eraginkorra eta arduratsua egiteko: informazio kudeatzeko, elkarlanean aritzeko, ekintzaile 

izateko eta horrekin guztiarekin ezagutza sortu eta partekatzeko. 

10.‐ Tutoretza eta Orientazioa  

Ikaslea gai da erabakiak hartzeko eta bere bizitza zentzuz bideratzeko, bere  ibilbidea aukeratzeko 

eta egindako aukeren ardura  izateko, bizitzako hainbat eremu eta egoeratan, eta, bereziki, gai da 

bere  interes  eta  gaitasunekin  bat  datorren  aukera  akademikoa  edo  lan‐aukera  zein  den 

erabakitzeko, ohartuki, bere burua eta errealitatea ezagututa.  

4.2‐  Irakaslearen Profil Orokorra 
Zubi Zaharra Ikastolak izan nahi duen irakaslearen profila honakoa da: Konpetentzia orokorren jabe 

izanez eta koherentzia pertsonalez jokatuz, ikasleengan oinarrizko konpetentzien eta konpetentzia 

espezifikoen garapena uneoro bilatuko duena. 

Beraz, honako profil orokorra duen irakasleria lortzen ahaleginduko gara: 

 Ikastola  kidea:  gure  proiektua  ezagutzen  duena,  konprometituta  dagoena  eta  bere  hitza 
kontuan hartzen dena. Euskara denez hizkuntza nagusia eta  ikuspegi eleaniztunaren ardatz, 
ikastolako irakasleak maila altuko hizkuntza‐eskakizuna bete behar du, euskararen erabileran, 
ofiziala den  (beste) hizkuntzaren erabileran eta, bere betebehar didaktikoek hala eskatzen 
badute, hirugarren hizkuntza baten erabileran ere 

 Hezitzailea:  pertsonaren  hiru  dimentsioak  garatzeko  gai  dena  (izadia,  gizakia,  gizartea). 
Ikasleengan oinarrizko konpetentziak garatzeko gai dena, hezkuntz komunitate kide guztiekin 
batera. 
Era  berean,  prestakuntza  eta  jarrera  egokiak  behar  ditu,  ikasleek  oinarrizko  konpetentzia 

horiek gara ditzaten  laguntzeko, curriculumeko arloen bidez eta  ikastola‐bizitzatik kanpoko 

egoeretan eta eremuetan. 

 Ikuspegi zabalekoa: gizarteko eta hezkuntzako aldaketeei moldatzeko prest dagoena. Azkenik, 
familien,  ikasleen  eta  gizartearen  itxaropenak  kontuan  hartuko  ditu,  eta  ikastola‐eredua 
etengabe hobetzen lagunduko du. 



Zubi Zaharra Ikastola 
Aldapa kalea, 56  
48800 Balmaseda  
Telf: 94 610 30 95  
Fax: 94 680 29 69 
 

 

Hezitzailea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.‐ Familia eta gizarte hezitzailearen eragile eredua 
Zubi Zaharra  Ikastolan argi daukagu gure  ikasleei nahi dugun hezkuntza  integrala eta 

euskalduna emateko komunitatearen kide guztien partaidetza ezinbestekoa dela.  

Beraz, familiaren aldetik honako profila proposatzen dugu: 

 Ikaslea  talde  baten  kidea  sentiarazten  lagunduko  duen  familia:  gelakidea, 
ikastolakidea. 

Ikasle- irakasle- 

guraso- gizartearen 

itxaropenak kontuan 

hartuko dituena. 

IKASTOLAKO 

 IRAKASLEEN 

PROFILA 

 

Ikastola-kidea 

Konpetentzia orokorren 
jabe. 

 

Irakats arloaren 
aldaera didaktiko- 

Ikuspegi 

zabalekoa 

Identitatea 
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Hezitzailea 

 Familia  bera  ikastolaren  kidea  sentitzen  dena  eta  ikastolaren  kide  guztiekin 
batera lan egiteko eta parte hartzeko prest dagoena. 

 Ikasleen  euskalduntze  prozesuan  jarrera  aktibo  eta  erantzunkidetasuna  duten 
familiak. 

 Hezkuntza proiektua ezagutu, konpartitu eta aurrera eramaten duen familia. 
 Ikaslearen  konpetentzia  orokorren  garapena  helburu  nagusitzat  hartzen  duen 

familia. 
 Irakasleekin  komunikazio  irekia  duen  familia  elkarrizketan  eta  konfiantzan 

oinarrituta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irakasle eta 

herriarekin batera 

lan egiten dute 

beraien seme-

alaben hezkuntzan 

IKASTOLAKO 

 FAMILIAK 

 

Ikastola-kidea 

Beraien seme-alabak 
pertsona kritikoak, 
arduratsuak eta 
zoriontsuak izatea 
nahi dute eta beraien 
beharrak entzun eta 
errespetatzen dituzte 
eta erantzun bat 
emateko prest daude. 

Ikuspegi 

zabalekoa 

Identitatea 
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V. ERANSKINA: ZUBI ZAHARRA KOOPERATIBAKO 

ORGANIGRAMA 

Kooperatibako 

Asanblada 

 

 

Artezkaritza 

Kontseilua 

ESKOLA 

KONTSEILUA 

Zuzendaritza 

Orokorra 

Zuzendaritza 

Pedagogikoa 

Idazkaritza 

administratiboa 

 

 
 

Zuzendaritza Taldea 
  Ikastolako 

zerbitzuak: 

jantokia, 

garraioa, 

eskolaz 

kanpokoa 

 

 
 

Mantenua 

 

 
 

Haur Hezkuntza  Lehen Hezkuntza  Bigarren Hezkuntza 

Irakaslekoaren Klaustroa 
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VI. ERANSKINA: ZUBI ZAHARRA IKASTOLAKO 

PROIEKTU KURRIKULARRA 

 

1.‐  Ikastetxe  bakoitzak  Ikastetxeko Hezkuntza  Proiektuan  definituta  dituen  printzipioen 

eta curriculum arloko  jardun‐ildo nagusien zehaztapenari deritzo  Ikastetxeko Curriculum 

Proiektua, BA honetan ezarritakoarekin bat, betiere. 

 

2.‐ Ikastetxeko Curriculum Proiektuak BA honen eranskinetan jasotako curriculuma garatu 
beharko  du,  eta  horretarako  kontuan  izango  dira  ikastetxearen  testuinguru 
sozioekonomikoa  eta  kulturala,  ikasleen  ezaugarri  eta  premiak,  eta  ikastetxearen 
hizkuntza‐aukerak eta baliabideak. Era berean,  Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua hartuko 
du  erreferentziatzat,  eta  ba  honetan  araututako  curriculum  ofiziala  kontuan  izanik 
zehaztuko du, Oinarrizko Hezkuntzako maila bakoitzerako.  
 
3.‐ Ikastetxeko Curriculum Proiektuak honako alderdi hauek finkatuko ditu, gutxienez: 
  
a) Hezkuntza‐jarduerari lotutako konpetentziak, helburuak eta edukiak, ikasleen beharrei 
egokituak.  
b)  Ziklo  edo  maila  bakoitzeko  ebaluazio‐irizpideak  eta  lorpen‐adierazleak,  etapa 
bakoitzaren  amaierako  gutxieneko  konpetentzia‐mailak,  eta  ebaluazioari  eta  mailaz 
igotzeari buruzko erabakiak.  
c) Hizkuntza Proiektuko curriculum‐alderdiak.  
d)  Irizpide  pedagogikoak  eta  didaktikoak,  bai  eta  metodologia‐aukera  inklusiboak  eta 
curriculum‐materialak ere, betiere  ikasleen garapen osoa eta  irakasle‐lanaren  jarraipena 
eta koherentzia bermatuz.  
e)  Babesa  behar  duten  ikasleen  arreta  integrala:  hezkuntza‐behar  bereziak  dituztenak, 
gaitasun  intelektual  handiak  dituztenak,  hezkuntza‐sisteman  berandu  hasi  direnak, 
ikasteko  zailtasunak  dituztenak  baldintza  pertsonalengatik  edo  eskolarrengatik,  eta 
desberdintasun soziala pairatzen dutenak.  
f) Aukeramenari, indartzeari eta aberasteari edo zabaltzeari buruzko erabakiak.  
g) Tutoretzako programazioa eta orientazioaren garapena.  
h) Currriculuma egokitzeari buruzko erabakiak.  
 

4.‐ Oinarrizko Hezkuntzaz gainera beste irakaskuntza batzuk ematen dituzten ikastetxeek 

Ikastetxeko  Curriculum  Proiektuan  zehaztu  behar  dituzte  irakaskuntza  bakoitzaren 

ezaugarriak, haien arteko koherentziari eutsita. 

5.‐  Ikastetxeak  Curriculum  Proiektua  osatuz  joango  dira,  maila  bakoitza  ezarri  ahala. 
Curriculum Proiektua urteko planaren bidez gauzatuko da ikasturtean zehar, irakaskuntza‐
jardueretako programaren bidez, eta prestakuntzako, eskolaz kanpoko  jardueretako eta 
jarduera  osagarrietako  programaren  bidez.  Urteko  Planaren  ebaluazioa  agertuko  da 
Urteko Memorian.  
6.‐  Zubi  Zaharrako  Curriculum  Proiektua  nork  egin  eta  onartu  behar  duen  jakiteko, 
eskumenen barne‐banaketari erreparatu behar zaio.  
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7.‐  Ikastetxean  irakasten  diren  hezkuntza‐etapa  guztiak  landuko  ditu  Curriculum 

Proiektuak.  Lehenagoko  etapak  beste  ikastetxe  batzuetan  egindako  ikasleak  joan  ohi 

diren  ikastetxeetan,  etapa  bakoitzeko  Curriculum  Proiektuak  egiteko  Koordinazio 

Batzorde bat eratuko da, koherentzia bermatze aldera. 

8.‐  Ikasturte  hasieran  eman  behar  dira  jakitera  maila  bakoitzean  gainditu  beharreko 

gutxieneko  helburuak  eta  Ikastetxeko  Curriculum  Proiektuan  onartutako  ebaluazio‐

irizpideak. 
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VII. ERANSKINA: ZUBI ZAHARRA IKASTOLAKO 

HIZKUNTZA PROIEKTUA 

1. ATALA: IKASTOLAREN IBILBIDEA ETA EGOERA SOZIOLINGUISTIKOA. 
 

IKASTOLAREN TESTUINGURU SOZIOLINGUISTIKOA 

Balmasedako  Zubi  Zaharra  Ikastola  Enkarterrietako  ikastola  bakarra  da.  Ikastola  honek 

Balmasedako  eta  herri  honetatik  hurbil  dauden  Bizkaiko  eta  Burgoseko  probintzietako 

herrietako ikasleak eta familiak biltzen ditu. Multzo nagusia (%88) balmasedatarra da, eta 

beste  multzoa  (%12)  Mena  Aranakoak,  Villasantekoak,  Medina  de  Pomarrekoak  eta 

Zallako auzoko batzuetakoak dira. 

Balmasedan ohiko hizkuntza gaztelania da eta, hain zuzen ere, hau da gehienetan zentrua 

eta familien artean erabilitako hizkuntza. Dena dela, Balmasedako udalean dauden azken 

datuen arabera, herri honetan %39 dira elebidunak  (%19k euskalduntzat  jotzen du bere 

burua eta %20k ia euskalduntzat). 

Zubi  Zaharra  Ikastolako  familia‐tipologiak  erdaldunen  ehuneko  handiagoa  du;  izatez, 

familia erdaldun osoak (aita eta ama erdaldunak) ikasleen %76 dira; familia mistoak (aita 

eta  ama  elebiduna)  ikasleen  %22  dira  eta  familia  euskaldun  osoak  (aita  eta  ama, 

euskaldunak) ikasleen %2 dira. 

IKASTOLAREN IBILBIDEA HIZKUNTZEN ESPARRUAN 

Balmasedan  erdararen  eragina  oso  handia  da  eta  horrela  izan  da  betidanik.  Honek 

euskara plazaratzea zaildu egiten du, nahiz eta herrian euskara indarra bereganatuz joan. 

1972.  urtean  Balmasedan,  eskualde  honetan  euskara  eta  euskal  kultura  ardatz  zituen 

hezkuntza euskalduna lortzeko, Zubi Zaharra Ikastola sortu zen gela bakar batekin, non 3, 

4 eta 5 urteko  ikasleak biltzen  ziren;hemen erabilitako hizkuntza euskara  zen. Denbora 

pasa ahala HH osoa, gela ezberdinetan eta D ereduan eskaintzea lortu zen. 

Beranduago, 1977. urtean Zubi Zaharra  Ikastola eta La  Inmaculada  Ikastetxearen artean 

akordio  bat  sinatu  zen,  eta  honen  arabera,  Ikastolako  ikasleek  HH  bukatu  ondoren 

ikastetxera  pasatu  ahal  ziren  B  ereduan  ikasteko  (momentu  hartan  herrian  euskaraz 

ikasteko aukera, Ikastolaz aparte,  ikastetxe honetan besterik ez zen eskaintzen); B eredu 

honetan  gaztelaniaz  Lengua  Castellana  y  Literatura  eta  Matematika  besterik  ez  zen 

ematen. 

1998/1999  ikasturtean  Ikastolak, HHz  aparte,  La  Inmaculada  Ikastetxeko  LH osoa hartu 

zuen  bere  gain.  Hasiera  batean  B  eta  D  ereduak  eskaintzen  ziren,  baina  B  eredua 

progresiboki desagertuko zela kontuan izanik. 
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2002/2003  ikasturtean  Ikastolan  DBH  ezarri  zen  D  ereduan  eta  ikasturte  horretatik 

aurrera, Ikastolan eskaini zen eta eskaintzen den eredu bakarra D eredua da. 

Bi ereduak Ikastolan aldi berean egon ziren bitartean, Ikastolaren antolaketa honako hau 

izan zen: 

‐ HHn, hezkuntza prozesu osoa euskara hutsez egiten zen. 

‐ LHn,  irakurketa‐idazketa prozesua eta Matematika gaztelaniaz  lantzen ziren B ereduan. 

B  eredua  desagertzen  hasi  zen  neurrian,  irakurketa‐idazketa  prozesua  eta Matematika 

euskaraz lantzen hasi ziren; hain zuzen ere, aldaketa hau 19996/1997 ikasturtetik aurrera 

gertatu zen. 

Euskararen erabilerari buruzko hausnarketa egin ondoren, ikusi zen maila akademikoan ez 

zegoela arazorik, maila ona lortzen zutelako, baina esparru informalean ez zela erabiltzen. 

Hutsune  hau  betetzeko  asmoz,  hau  da,  euskararen  erabilera  sustatzeko  nahian, 

1998/1999.  ikasturtean  Hezkuntza  Sailaren  Ulibarri  programan  sartu  ginen  eta 

beranduago  , Euskaraz Bizi proiektuan ere.Ordutik hona, proiektu hauen baitan, besteak 

beste, motibazio‐kanpainak. eskolaz kanpoko ekintzak eta aisialdirako jarduerak antolatu 

izan dira urtero. 

Nahiz eta  Ikastolak betidanik  ingelesa  indartzeko eskaini behar  zituen  saioak baino  saio 

gehiago eskaini, bai LHko azken zikloan bai DBHn, 2003/2004 ikasturtetik Eleanitz‐English 

proiektuan sartuta dago eta lau urteko ikasleek ere ingelesa ikasten dute, bi helbururekin: 

batetik,  adin  goiztiar  horretan  ikasleek  hizkuntzak  bereganatzeko  duten  erraztasunaz 

baliatzeko; eta, bestetik, DBHren plangintzaren barruan  ingelesa  ikasteko ordu kopurua 

handitzeko. 

Eleaniztasunak  Ikastolarentzat  duen  garrantzia  azpimarratu  nahian,  ikasturte  honetatik 

aurrera,  hau  da,  2009/2010  ikasturtetik DBH  1. mailako  ikasle  guztiek  frantsesa  iksten 

dute eta erabaki honek, urteak pasa ahala, DBH osoan eragingo du. Dena dela, kontuan 

izan  behar  da  DBH  martxan  jarri  zenetik,  hau  da,  2002/2003  ikasturtetik,  frantsesa 

aukerazko irakasgaia izan dela. 

Hizkuntzen  ikas/irakaskuntza  prozesua  hobetu  nahian,  ikasturte  honetan,  hau  da, 

2009/2010  ikasturtean,  Ikastolak  erabaki  du  Hizkuntz  Proiektua  garatzea  Ikastolako 

hizkuntza  bakoitzaren  inguruan  sortutako  proiektuak  uztartzeko,  hizkuntzaren 

irakaskuntzan  erabilitako  ikuspegi  eta  metodologia  guztiak  bateratzeko,  hizkuntzaren 

erabilera  instrumentalaren  eraginkortasuna  curriculum  osoan  hobetzeko,  eta 

hizkuntzaren  irakaskuntzaren  eta  hizkuntza  gutxituaren  gizarte‐sustapenaren  arteko 

lotura egokiak sortzeko bideak irekitzeko. 
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2. ATALA: HIZKUNTZ PROIEKTUAREN DEFINIZIOA ETA EZAUGARRIAK 
 

HIZKUNTZ PROIEKTUAREN DEFINIZIOA 

Zubi  Zaharra  Ikastolaren  Hizkuntz  Proiektua,  ikastolan  lantzen  diren  hizkuntzen 

ikaskuntza‐irakaskuntza  eta  erabilerari  dagozkien  alderdiak  bildu  eta  haien  trataerari 

koherentzia ematen dion egitasmoa da. 

Hizkuntza Proiektua marko hau  integrala da;  ikastolaren barruan hizkuntzekin  zerikusia 

duten  esparru  guztiak biltzen ditu,  eta  ikastolak  inguruarekin dituen harremanetan  sor 

daitezkeen esparruei ere erantzuten die. Hortaz, bete‐betean hartzen du bere baitan Ikas 

Ikastetxearen  Hizkuntza  Normalizazio  Plana,  eta  hizkuntza  gutxituaren  sustapena  da 

zeregin  nagusietako  bat;  baina  hori  baino  harago  doa  Hizkuntz  Proiektua,  ikastolan 

lantzen diren hizkuntza guztien  trataera bateratua ere hartuko baitu bere gain, euskara 

ardatz duen eleaniztasunaren garapena era egokian bidera dadin ziurtatzeko. 

Goian aipatutakoa kontuan izanik, lan tresna honen funtzioak honako hauek dira: 

● Ikastolako  eremu  pedagogikoetan  zein  instituzionaletan  gertatzen  diren  askotariko 
hizkuntz ekintzak aztertzea. 

● Sumatutako beharrei zentzuz erantzun ahal izateko, era sistematikoan eta bateratuan 
bideratzea hezkuntza‐komunitate osoaren elkarlana, irizpide komunetan oinarrituta. 

 

 

HIZKUNTZEKIKO ESKU‐HARTZE EREMUAK 

Hizkuntz Proiektuaren markoa eskolako komunikazio‐eremuen baitan garatu beharko da; 

izan ere, eremu horietako bakoitzak berezko ezaugarri soziolinguistikoak ditu eta, horiei 

erantzunez,  berariazko  hizkuntz  erabilerak  sortzen  dira  bakoitzean.  Horrenbestez, 

ezinbestekoa  zaigu  ikastolako  komunikazio‐testuingurua  zehatz‐mehatz  aztertzea  eta 

hizkuntzen  garapenean  eragiten  duten  eremu  guztiak,  hots,  hizkuntzekiko  esku‐hartze 

eremuak identifikatzea. 

Horren ondorioz,  Zubi  Zaharra  Ikastolak erabaki du hizkuntzekiko esku‐hartze eremuen 

sailkapena honako hau izatea: 
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                                   Hizkuntzarekiko esku‐hartze eremuak 

1. Eremu pedagogikoa: Eremu honen barruan bi azpi‐eremu bereizten ditugu: 
a) Gela barruko eremua: Eremu honek irakaskuntza‐ikaskuntza prozesuak jasotzen ditu 

eta  bi  azpi‐eremu  biltzen  ditu  bere  baitan:  kudeaketa  pedagogikoa  (hizkuntzen 
curriculum bateratua helburu duten erabakiak eta gainerako arloetako hizkuntza 
beharrei  erantzuten  diotenak  biltzen  dituena)  eta  interakzio  didaktikoa  (gela 
barruko  harreman‐sareen  hizkuntzaren  kalitatea  bermatzea  eta  ikaskuntza‐
irakaskuntza  prozesuan  bideratutako  komunikazioa  ahalik  eta  aberatsena  eta 
eraginkorrena egiteko helburua duen esparrua). 
Horrekin  batera,  lan‐ildo  horiek  aurrera  eramateko  irakasleen  beharrezko 

prestakuntza  eta  baliabideak  jasotzen  dira  hemen;  hala  nola,  hizkuntzaren 

hobekuntza, metodologia eta didaktika, eta hizkuntzekiko jarrerak. 

b) Gelaz kanpoko eremuak  irakasle, hezitzaile nahiz begiraleekin bideratzen den gelaz 
kanpoko jarduna du helduleku. Ikastolaren egoera soziolinguistikoa kontuan hartuz 
eta  hizkuntza  bakoitzean  ezarritako  azken  helburuen  arabera  beste  hizkuntza 
batzuk  erabil  badaitezke  ere,  eremu  hori  hizkuntza  gutxituaren,  euskararen, 
sustapenera begira legoke bereziki. 
Eremu honek ikaslearen bizitzaren esparru ez‐formaletan eragin nahi du. 

2. Eremu instituzionala: Eremu hau ikastolako hizkuntza politikari dagokio. Eremu honen 
barruan bi azpi‐eremu bereizten ditugu: 
a) Eraketa  eta  barne‐komunikazioa:  Atal  honek  ikastolaren  testuingurua  ahalik  eta 

euskaldunena  egiteko  beharrezkoa  den  hizkuntz  kudeaketari  dagozkion  erabaki 
nagusiak biltzen ditu. Horretarako hezkuntza‐komunitatearen harreman sareetan 
(ikastetxea eta  familia) euskararen erabilera eragozten duten etenak  identifikatu 
eta gainditu behar dira. 

b) Kanpo  harremanak:  Atal  honen  barruan  ikastolak  euskara  sustatzeko  inguruko 
gizartearekin  elkarlanean  sortu  beharreko  loturak  eta  bultzatu  beharreko 
konpromisoak jasotzen dira. 
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Honako taula honetan egin da aipaturiko eremuen zehaztapena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Hizkuntzekiko esku‐hartze eremuak 

 

Hizkuntzekiko  esku‐hartze  eremuen  deskripzio  horrek  aukera  ematen  digu  Hizkuntz 

Proiektuaren  garapenean  Zubi  Zaharra  Ikastolako  egoera  linguistikoaren  diagnosi  osoa, 

hizkuntz  plangintza  orekatua,  koordinatua  eta  koherentea  egiteko;  bai  eta  plangintza 

horren eraginaren jarraipena egiteko eta eragina ebaluatzeko ere. 

HIZKUNTZ PROIEKTUAREN EZAUGARRIAK 

Halako marko integral batek eskatzen dituen baldintzak bete daitezen, ezaugarri  hauek 

bete nahi ditu Zubi Zaharra Ikastolako Hizkuntz Proiektuak: 

● Koherentzia. 

● Egokitasuna. 

● Legezkotasuna. 

● Integrala  eta  parte‐hartzailea.  Hizkuntz  Proiektuak  eragina  izan  nahi  du  ikastola 
osatzen  duen  hezkuntza‐komunitate  osoan;  komunitate  hori  osatzen  dutenen 
partaidetzaren  eta  inplikazioaren  arabera  gauzatu  behar  dira  bertan  formulatutako 
irizpideak.  Jasotako  erabakiek  hezkuntza‐komunitateko  kide  guztiak  konprometitzen 
dituzte. 
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HIZKUNTZ PROIEKTUAREN KOKAPENA 

Hizkuntz  Proiektuaren  zeregina,  hain  zuzen  ere,  Ikastolaren  Hezkuntza  Proiektuan 

hizkuntzen trataerari buruz finkatzen diren printzipioak garatzea izango denez, norberaren 

errealitateari  eta  kokaturik  dagoen  testuinguru  sozio‐ekonomiko‐linguistikoari  eta 

kulturalari  egokituriko  heziketa‐jarduera  modu  koherentean  islatuko  da.  Horrez  gain, 

bertan  jasoko  dira  hezkuntza‐komunitateko  partaide  guztiek  egindako  ezaugarriak, 

heziketaren  helburu  komunak,  oinarri  pedagogikoak,  antolaketa‐egituraren  ardatz 

nagusiak, eta abar. 

Halaber,  Hizkuntz  Proiektuan  bildutako  erabakiek  eragin  zuzena  izango  dute  ikastolako 

Curriculum  Proiektuan,  bertan  jasotzen  baitira  ikaskuntza‐irakaskuntza  bideratzeko 

irizpideak.  Izan  ere,  hizkuntzei  buruzko  alderdiek  garrantzi  handia  dute  Curriculum 

Proiektuan,  batetik  hizkuntzak  eduki  garrantzitsua  direlako,  eta  bestetik,  are  gehiago, 

hizkuntza ikaskuntza‐irakaskuntza ororen tresna nagusia delako. 

Aipaturiko  hiru  proiektu  nagusiok,  hortaz,  etengabeko  elkarreraginean  ari  dira,hurrengo 

grafikoan adierazten den bezala: 

 

 

                             Hizkuntza Proiektuaren kokapena 

 

3. ATALA: HIZKUNTZ PROIEKTUAREN IKUSPEGIA ETA HELBURUAK 
 

Zubi  Zaharra  Ikastolak,  gainerako  ikastolek  bezala,  kalitatezko  hezkuntza  euskalduna  du 

bere helburu. 

Ikuspegi horretatik, ondoko hauek dira bere jardunaren hizkuntza‐helburu orokorrak.  
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IKASTOLOK HIZKUNTZEKIKO DITUGUN HELBURU OROKORRAK 

● Ikastolak formazio euskalduna ematea, euskara ongi menderatzeko, eta euskararen eta 
euskal  kulturaren  transmisio,  garapen  eta  indartzearekin  konpromisoa  hartzeko. 
Horrexegatik, Ikastolak euskal hiztunak hezi nahi ditu, etengabe eraginez euskararekiko 
motibazioan eta harekiko jarrera baikorrean. 

● Ikastolak,  Hezkuntzaren  eta  Hizkuntz  Proiektuaren  ardatza  euskara  duela,  pertsona 
euskaldun eleaniztunak hezitzea, beste hizkuntzen beharrezko ezagutza eta erabilera 
erdiestea bideratzeko. 

● Ikastolak euskaraz gauzatzea bere hezkuntza komunitatearen barne‐bizitza; euskararen 
eta euskal kulturaren  transmisioa, garapena eta  zabalkundea  ziurtatu nahi dira mota 
guztietako harremanetan eta horretarako sortutako bitartekoetan. 

● Euskararen  biziberritzea  indartzeari  dagokionez,  Ikastolak  euskararen  normalizazio‐
prozesuan  eragitea  txertatuta  dagoen  komunitatean.  Horretarako,  bestelako  gizarte 
eragileekin zein askotariko instituzioekin lankidetzan jarduteko borondatea du. 

 

HIZKUNTZEKIKO ERREFERENTZIAZKO LORPEN‐MAILAK 

Zubi Zaharra Ikastolak berea egiten ditu Derrigorrezko Oinarrizko Hezkuntzaren bukaeran, 

legez hezkuntza‐sistemak ezartzen dituen mailez gain, Derrigorrezko  eskolaldirako  euskal 

curriculumean  (2006)  finkatu  diren  hizkuntzekiko  lortu  beharreko  konpetentzia‐mailak, 

betiere  Europako  Erreferentzia Markoak  (Europako  Kontseilua,  2005)  proposatzen  duen 

mailaketa aintzat hartuz: 

 

                   

                                                           Hizkuntzen lorpen maila 

 

● Euskaran  zein  gaztelanian  erabiltzaile  independentearen  B2  maila  lortzea  da 
helburu; honela deskribatzen du Europako Erreferentzia Markoak (op.cit.):  
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“Gai  da  gai  zehatzei  nahiz  abstraktuei  buruz  diharduten  testu 

konplexuetako  ideia  nagusiak  ulertzeko,  baita  testu  teknikoenak  ere, 

betiere bere espezialitatearen arlokoak badira. Jatorrizko hiztunekin mintza 

daiteke,  jariotasunez  eta  naturaltasunez,  halako  eran  non  ez  solaskide 

batek  ez  besteak  ez  duten  ahaleginik  egin  behar  elkar  ulertzeko.  Testu 

argiak  eta  xeheak  sor  ditzake  gai  askori  buruz,  eta  gai  da,  orobat,  gai 

orokorrei buruzko  ikuspegi  jakin bat aldezteko, aukera bakoitzaren aldeko 

eta kontrako argudioak emanez”. 

● Ingelesean,  nazioarteko  “lingua  franca”  izaerari  erantzunez,  erabiltzaile 
independentearen B1 maila lortu nahi da:  

“Gai da argi eta hizkuntza estandarrean idatzitako testuen puntu nagusiak 

ulertzeko,  gai  ezagunei  buruzkoak  badira,  lanaren  esparruan,  ikasketen 

esparruan eta aisialdian. Badaki hizkuntza hori erabiltzen den lurraldeetan 

bidaiatzean sor daitezkeen egoera gehienetan moldatzen. Gai ezagun edo 

interes  pertsonalekoei  buruzko  testu  soilak  eta  koherenteak  osa  ditzake. 

Esperientzien, gertaeren, nahien eta asmoen berri emateko gai da, eta gai 

da,  orobat,  bere  iritziak  labur‐labur  arrazoitzeko  edo  bere  asmoak 

azaltzeko”.  

● Frantsesean oinarrizko erabiltzailearen A2 maila lortu nahi da: 

“Bereziki  esanguratsuak  dituen  esperientzia‐esparruekin  loturiko  esaldiak 

eta  esapideak,  eguneroko  bizitzakoak,  ulertzeko  gai  da  (bere  buruari  eta 

familiari  buruzko  oinarrizko  informazioa,  erosketei,  intereseko  lekuei, 

lanbideei eta abarri buruzko informazioa). Badaki ataza soilak eta arruntak 

egiteko  orduan  komunikatzen,  baldin  eta  ezagunak  edo  ohikoak  dituen 

gaiei buruzko informazio‐truke erraza eta zuzena bakarrik eskatzen badute. 

Badaki bere iraganaz eta inguruneaz deskribapen errazak egiten, baita bere 

berehalako beharrei buruzko deskribapenak egiten ere”. 
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VII. ERANSKINA: ZUBI ZAHARRA IKASTOLAKO ELKARBIZITZA PROIEKTUA 

 

VII. ERANSKINA: ZUBI ZAHARRA IKASTOLAKO ELKARBIZITZA PROIEKTUA 

BIGARREN HEZKUNTZA 

 

0.‐IKASTOLAREN XEDEA: 

Elkarbizitzarako  hezkuntza,  garrantzi  handia  du  hezkuntza  komunitate  kide  guztien 

ongizatean,  baita  ikasleen  garapen  pertsonal  zein  sozialean  eta  haien  errendimendu 

akademikoan  ere. Hau  horrela  izanda,  ikastolan  eskubide  eta  betebeharretan,  pertsona 

guztien duintasunarekiko errespetuan oinarritutako harremanak sortu behar  ditugu ; baita, 

jokaera  prosozialak  sustatzen  dituzten  jarrerak  sortu  ere  ,  irizpide  inklusiboetan  zein 

gatazken transformazio etikoan oinarriturikoak. 

1.‐IKASTOLAREN ILDO PEDAGOGIKOA ELKARBIZITZAREN INGURUNEAN 

 

Eskolako zeregin nagusietariko bat “Elkarrekin Bizitzen  ikasi” baita, “Norbera  izaten  Ikasi” 

dela dio DELORS txosten ospetsuak. 

Gizartea aldatu egin da, eta horrek aldaketak ekarri ditu Ikastoletako xede eta helburuetara 

ere. Bizitzeko behar diren oinarrizko konpetentziak eta gaitasunak garatzea izango da orain 

helburu nagusia.  Euskal Curriculum berriak  gaitasun horiek hartzen ditu oinarri modura, 

eta, horren arabera, hezkuntzak dituen zutabe nagusietariko batzuk “Norbera Izaten Ikasi” 

eta  “Elkarrekin  Bizitzen  Ikastea  da”.  Ikasleak  bizitzan  izango  dituen  egoeratan  modu 

egokian erantzuteko gai  izan behar du, eta, beraz, horretarako baliagarria den hezkuntza 

sustatu behar dugu. 

 “Norbera  izaten  ikasi”  konpetentzia  garatzea  ezinbestekoa  dugu,  norbanakoak  ez  badu 

bere  burua  balioesten,  zaila  izango  zaio  besteak  balioesteak,  baita  elkarrenganako 

errespetuan  oinarritutako  harremanak  izatea  ere,  lankidetzara  eta  ez  lehiakortasunera 

bideratutako harremanak, alegia. Nork bere burua eta besteak balioesten irakasten bazaie 
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ikasleei, ikuspegi egozentrikoak gainditzen lagunduko diegu, bai eta lankidetza jarrerak eta 

jarrera altruistak garatzen ere, eta autonomia garatzeko bidea ezarriko da. Horrela bada, 

parte hartzeko, elkar errespetatzeko eta tolerantea izateko, lankidetzako eta elkartasuneko 

jarrerak hartzen lagunduko zaie, bizikidetza demokratikoaren oinarri baitira. 

 

 

Hortaz, ikasleek beharrezkoak diren trebetasun guztiak modu sistematikoan gara ditzatela 

bermatu beharko du  Ikastolak, harreman positiboak  izaten  ikasteko  leku paregabea dugu, 

egun osoan besteekin batera egoten eta aritzen gara eta hemen ikasitakoa euren bizitzako 

beste eremuetan ere aplikatu ahal izango dute. Azken finean, bizikidetzarako trebetasunak 

curriculumeko  beste  edozein  gaitasun  edo  eduki  bezala,  irakaskuntza‐gai  izan  daitezke 

ikasgelako ohiko jarduera‐esparruan. 

 

2.‐IMPLEMENTAZIO ILDOA 

2.1.‐PREBENTZIO LANA: 

Gure helburua aitzin jarrerak sustatzea izango da beti, gure ahalegina hemen kokatuko dugu 

beti. 

 Barne Araubidea— iturria abenduaren 2ko 201/2008 Dekretua 

Ikasmaila orok Barne Araubideko ale bat izan beharko du euren ikasgeletan, eta ikasmaila 

bakoitzeko  tutoreak  ikaslegoarekin  batera  landu  beharreko  atala  izango  da  ,  tutoretza 

saioetan gauzatuko da eta ikasturtearen hasieran egingo da. 

 Lanketa  honen  helburua  ikasleriak  euren  eskubideak  eta  betebeharrak  ezagutu  eta 

ulertzea  izango  da,  halaber  zuzendu  beharreko  jokabideak  zeintzuk  diren  eta  horiek 

zuzentzeko zer‐nolako prozedura aurrera eramango den barneratzea, ere. 

 Tutoretza plana—aurrerago aipatu diren konpetentziak garatzeko  lagungarria den 

errekurtsoa. Hauek banakakoak zein norbanakoak izan daitezke eta tutorearen ardurapean 

izango dira; betiere, behar izatekotan, orientatzailearen aholkua eta laguntzarekin 
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 Balore Etikoak  (Hezkuntza  Sozio emozionala)‐‐ aurrerago aipatu diren  konpetentziak 

garatzeko lagungarria den errekurtsoa. 

 Zehar lerroak: Zeharka landu egiten den hezkuntza. 

 

2.2.‐  ESKUBIDEAK  ETA  BETEBEHARRAK  URRATZEN  DITUZTEN  JOKABIDEEN    AURREAN 

JARRAITU BEHARREKOZEKO PROZEDURA  

 

Ikasleriak dagozkien eskubide eta betebeharrak  ikasgelan urratzen dituztenean,  jorratzen 

ari  diren  ikasgaiko  irakaslea  izango  da  prozesuaren  arduraduna;  jolastorduetan  gertatuz 

gero, zaintza duten irakasleriaren eskuetan geratuko da; ikastordu tarteetan gertatuz gero, 

memento horretan dagokion arloko  irakaslea arduratuko da eta  ikastolako  sarrera edota 

irteeretan  gertatuz  gero,  baita,  hau  da, memento  horretan  arloko  arduraduna  izan  den 

irakasleari dagokio. 

 

Irteerak  eta  egonaldiei  dagokionez,  prozesuaren  ardura  ikasleekin  batera  dagoen 

irakaslerena  izango da. Halaber,  jantokiko esparruan gertatzen dena bertoko elkarbizitza 

arduradunaren  ardurapean  izango  da,  betiere,  kasuak  kasu,  ikasketa  buruari  edota 

zuzendariari jakinarazpena emanda. 

 

2.2.1.‐JOKABIDE DESEGOKIAK: ikusi barneko araubidea 

 Jokabide  desegokia  suertatzen  denean,  beti,  lehenengo  pausua  lasaitasuna  bilatzea 

izango da; hortaz, behar izatekotan,  ikasleari bost minutuz klasetik ateratzea eskatuko zaio, 

betiere  irakaslearen  begi‐bistan  izanda,  atea  irekita  izanda.  Ikaslea  lasaitu  izandakoan 

ikasgelara bueltatuko da. 

Jokabidea  ikastolako  beste  esparru  batean  gertatzekotan  helburua  lortzeko  prozedura 

berdina izango da beti. 

 Jokabide desegokia era puntualean suertatu bada, tratamendua beti ahozkoa izango da; 

hots,  inplikatutako  irakaslea  ikaslearekin  edota  ikasleekin  bildu  egingo  da  eta 
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gertatutakoaren inguruko elkarrizketa izango du, elkarrizketaren helburua gertatutakoaren 

hausnarketa kritikoa sustatzea izango da: zer gertatu den, zein izan den nire jarrera, zelan 

sentitu naiz, zer‐nolako ondorioak dakartzan nire  jarrera, egoera berdinaren aurrean zer‐

nolako jarrera izango dudan hurrengo batean. 

 Jokabide  desegokia  aste  berberean  birritan  irakasle  berberarekin  edota  ikasle 

berberarekin gertatuz gero,  honako prozedura inplementatuko da: 

 

o Lasaitasuna bilatzea, aurrekoan aipatutako prozedura berbera jarraituz. 

o Egoerak baimentzen duen heinean, aproposa den heinean, inplikatutako irakaslea ahalik 

eta  lasterren bilduko da  ikaslearekin  eta biok  elkarrizketa  sakon bat  izango dute  (  egun 

berean ala hurrengoan) ondoren, ikaslea/ek deskribapen txantiloia (ikusi eranskin 2) beteko 

du/te  irakaslearen  laguntzarekin  .Irakasleak  txantiloi  honen  kopia  bat  egingo  du 

tutorearentzat eta jatorrizkoa ikasketa buruari luzatuko dio. 

o Irakasleak ere, gorabeheraren inguruko hitzezko kargu hartuko du, horretarako jokabide 

desegokiaren deskribapen  txantiloia  (ikusi eranskin 1) beteko du eta   kopia bat egingo du 

eta tutoreari luzatuko dio, jatorrizkoa  ikasketa buruari emango dio**. 

** Dokumentazio guztia elkarrekin helaraziko da. 

o Horrez  gain,  jokabide  desegokiaren  ohartarazpen    idatzia  gurasoei  (ikusi  eranskin  3) 

luzatuko zaie  ikaslearen eskutik, berton egoeraren  jakinarazpena eman ez ezik,  ikastolako 

barne  araubidean  oinarrituta  dena,  bilerarako  hitzordua  ere,  adieraziko  da;  hala  ere, 

aurretik  telefonoz  jakinaraziko  zaie.  Jakinarazpena  emateko  epea  egintza  gertatu  eta 

hurrengo eskola eguna bukatu aurretik izango da. 

Ikasleak berriz, dokumentua jasotako hurrengo egunean gurasoek  sinatuta  ekarri beharko 

du  eta  inplikatutako  irakasleari  eman  beharko  dio,  honek  ikasketa  buruari  emango  dio 

artxibatzeko. 

 Gurasoekin  gauzatuko  den  bilera  horretan  inplikatutako  irakaslea,  ikaslea,  tutorea  eta 

gurasoak  izango dira. Bileraren akta  (ikusi eranskin 6) beti  jaso beharko da eta kopia bat 

gurasoei eman beharko zaie, jatorrizkoa ikasketa buruak gordeko du. 

o Hasierako  neurri  zuzentzaileak,  ikastolako  barne  araubidean  oinarrituta  beti, 

inplikatutako  irakasleak  eta  tutoreak  adostuko  dituzte,  azken  honek  bilakaeraren 
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jarraipena  egingo  du,  horretarako  ikaslearekin  banakako  tutoretzak  egingo  ditu  eta 

konpetentzia metadiziplinarretan  zein  diziplinarretan  isla  koherente  bat  egingo  da  beti, 

ikasleak koherentzia ikustea ezinbestekoa da. Behar izatekotan, orientatzailearen laguntza 

eskatuko da egoera hobetzeko asmoarekin. 

 

 Jokabide desegokiren bat hiru  aldiz egitekotan hiruhileko  akademiko berean,  aurretik  

idatzizko kargua hartu egin bada, gurasoei helarazi egin bazaie, baita aurretikoan hartutako 

neurri zuzentzailea islatuta badago, bizikidetzarako kontrako jokabide moduan tipifikatuko 

da. 

 Etapetan  ikaslearen  jarreraren  jarraipena eta hobetzeko planteamenduak egingo dira, 

gertatutakoari taldeko lanaren bidez aurre egiten ahaleginduko gara. 

 Gurasoek  irekitako  prozedura  zein  neurri  zuzentzaileen  kontra  eskola  kontseiluan 

erreklamazioak jartzeko eskubidea eta aukera izango dute. 

 

2.2.2‐BIZIKIDETZARAKO KONTRAKO JOKABIDEAK—ikusi barneko araubidea 

Ikastolako  ikasketa  buru  zein  zuzendariak  ahalegina  egingo  dute  bizikidetza‐arazoak 

konpontzeko,  Dekretuko  IV.  kapituluan  araututako  prozedurak  erabili  gabe,  bide 

alternatiboak erabiliz jokabideak zuzentzen; ezinezkoa bada, prozedura aurrera eramango da. 

 Bizikidetzarako  kontrako  jokabide  suertatzen  denean,  beti,  lehenengo  pausua 

lasaitasuna  bilatzea  izango  da;  hortaz,  ikasleari  Ikasketa  Buruaren  bulegora  joateko 

aginduko  zaio,  aurretik  Ikasle  Laguntzaile proiektuko  lagun batek,  ziurtatuko du  ikasketa 

burua  bertan  dela;  horrela  ez  izatekotan,  zuzendariaren  bulegora  joko  du  .Berton 

egoeraren deskribapena egingo du eta  ikaslea  lasaiago dagoenean,  ikasgelara bueltatuko 

da. 

 

 Egintza gertatu eta hurrengo eskola eguna bukatu aurretik, inplikatutako irakaslearekin 

batera, egoera deskribatzen duen txantiloia beteko dute bai ikasleak, bai irakasleak. 

  Egintza  gertatu  eta  hurrengo  eskola  eguna  bukatu  aurretik,  bizikidetzaren  kontrako 

jokabideagatik  jakinarazpena)  emango  zaio  ikasleari  gurasoei  luzatzeko. Dokumentu hau, 
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inplikatutako  irakasleak  emandako  informazioarekin,  ikasketa  buruak  beteko  du,  betiere 

aurretik jakinarazpena telefonoz egingo da.  

 

 Gurasoekin gauzatuko den bileran,  inplikatutako  irakaslea,  tutorea,  ikasketa burua eta 

zuzendaria  izango  dira.  Berton  aurkeztuko  diren  neurri  zuzentzaileak  aldez  aurretik, 

irakasleak,  tutoreak,  ikasketa  buruak  eta  zuzendariak  erabakiko  dituzte.  Hauek  barne 

araudiaren agertzen direnen artean aukeratuko dira eta helburua beti hezitzailea izango da; 

hots,  ikasleak  izandako  jokabidearen  hausnarketara  bultzatzea,  bere  jarrerak  izandako 

ondorioaz jabetzea eta bere jokabidea zuzentzen laguntzea. 

 

 Gauzatutako bileraren akta  ikasketa buruak  idatziko du eta gurasoei kopia bat emango 

zaie. 

 Tutorek,  ikasketa  buruak  eta  orientatzaileak  ,  prozesuaren  jarraipena  egingo  dute; 

horretarako  banakako  zein  taldeko  tutoretza  saioak  egingo  dira.  Halaber,  konpetentzia 

diziplinar  zein metadiziplinarretan  egoeraren  islapen  koherentea  egingo  da,  bai  ala  bai, 

ikaslegoak horren korrelazioa ikusi beharko du. 

 Etapetan  ikaslearen  jarreraren  jarraipena  eta  hobetzeko  planteamenduak  egingo 

dira ,hauek taldeko planteamenduak izango dira, beti. 

 Gurasoek  irekitako  prozedura  zein  neurri  zuzentzaileen  kontra  eskola  kontseiluan 

erreklamazioak jartzeko eskubidea eta aukera izango dute 

 

2.2.3.‐BIZIKIDETZARAKO KALTE LARRIA ERAGITEN DIOTEN JOKABIDEAK 

 Aurrekoan bezala, bizikidetzarako kalte larria eragiten dion jokabidea suertatzen denean, 

beti,  lehenengo pausua  lasaitasuna bilatzea  izango da; hortaz,  ikasleari  ikasketa buruaren 

bulegora  joateko  aginduko  zaio,  aurretik  Ikasle  Laguntzaile  proiektuko  lagun  batek, 

ziurtatuko du  ikasketa burua bertan dela; horrela ez  izatekotan,  zuzendariaren bulegora 

joko  du  .Berton  egoeraren  deskribapena  egingo  du  eta  ikaslea  lasaiago  dagoenean, 

ikasgelara bueltatuko da. 
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 Egintza  gertatu  eta  hurrengo  eskola  eguna  bukatu  aurretik,  inplikatutako  irakasleak 

ikaslearekin  elkarrizketa  sakon  bat  izango  du;  horrez  gain,  egoera  deskribatzen  duen 

txantiloia beteko dute bai ikasleak, bai irakasle berak ere. 

 

   Egintza  gertatu  eta  hurrengo  eskola  eguna  bukatu  aurretik,  bizikidetzaren  kontrako 

jokabideagatik  jakinarazpena  emango  zaio  ikasleari  gurasoei  luzatzeko. Dokumentu  hau, 

inplikatutako  irakasleak  emandako  informazioarekin  ikasketa  buruak  beteko  du,  betiere 

aurretik telefonoz jakinarazpena egingo da.  

 Gurasoekin gauzatuko den bileran,  inplikatutako  irakaslea,  tutorea,  ikasketa burua eta 

zuzendaria  izango  dira.  Berton  aurkeztuko  diren  neurri  zuzentzaileak  aldez  aurretik 

irakasleak,  tutoreak,  ikasketa  buruak  eta  zuzendariak  erabakiko  dituzte.  Hauek  barne 

araudiaren agertzen direnen artean aukeratuko dira eta helburua beti hezitzailea izango da; 

hots,  ikasleak  izandako  jokabidearen  hausnarketara  bultzatzea,  bere  jarrerak  izandako 

ondorioaz jabetzea eta bere jokabidea zuzentzen laguntzea. 

 Gauzatutako bileraren akta  ikasketa buruak  idatziko du eta gurasoei kopia bat emango 

zaie. 

 Etapetan  ikaslearen  jarreraren  jarraipena eta hobetzeko planteamenduak egingo dira, 

hauek taldeko planteamenduak izango dira, beti. 

 Gurasoek  irekitako  prozedura  zein  neurri  zuzentzaileen  kontra  eskola  kontseiluan 

erreklamazioak jartzeko eskubidea eta aukera izango dute. 

 

VII. ERANSKINA: ZUBI ZAHARRA IKASTOLAKO ELKARBIZITZA PROIEKTUA 

VII. ERANSKINA: ZUBI ZAHARRA IKASTOLAKO ELKARBIZITZA PROIEKTUA 

LEHEN HEZKUNTZA 

ELKARBIZITZA 

Hainbeste pertsona elkarrekin pasatzean hainbeste denbora, gatazkak sortzea gure artean 

arrunta da, horregatik gure hezkuntza aniztasunaren errespetuan oinarritzez funtsezkoa da. 

 

Elkarbizitza positiboa lortzeko tutoretzan bereziki eta saio guztietan orokorrean lantzen da: 
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 Komunikazioa 
 Elkar entzutea 
 Enpatia 
 Giza trebetasunak 
 Norberaren eta besteon baloreekiko eta sentimenduekiko errespetua 
 Elkarbizitzarako arauen adostasuna 

 

Gatazketan EMOZIOAK eta SENTIMENDUAK  azalaratzen dira eta bere alde onak 

aprobetxatu behar ditugu, hau da,  

gatazka bizikidetza hobetzeko aukera moduan hartuko dugu 

 

 

Ikasleen artean sortzen direnean gatazkak ditugun tresnak dira: 

IKASLE LAGUNTZAILEAK: 

ADOSTOKIA‐BITARTEKARITZA/// 

IRAKASLEEN LAGUNTZA 

Ikasle eta irakasle baten artean sortzen denean gatazkaren bat ikasleak (ala gurasoek) 

prozedura hau jarraitu behar du: 

1. Irakaslearekin hitz egin, elkar entzun eta akordio batera heldu 
2. Tutorearen laguntza eskatu 
3. Ikasketa buruaren laguntza eskatu  
4. Zuzendariaren laguntza eskatu 
 

Ikastolako  bizikidetzaren  aurkako  jokabidea  gertatzekotan,  Ikastolako  Barne  Araudia 

aplikatuko  da,  neurri  zuzentzaile  egokiena  erabakiz.  Barne  araudi  hau  oinarrituta  dago 

Euskal  Autonomia  Erkidegoko  unibertsitateaz  kanpoko  ikastetxeetako  ikasleen  eskubide 

eta betebeharrei buruzko 201/2008 Dekretuan. 

HITZ EGIN ETA 

ELKAR ENTZUN  ELKARREKIN 

HAUSNARTU 

AKORDIOETARA HELDU
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2. eranskina GATAZKEN AURREAN JARRAITZEKO PROZEDURA: JOKABIDE DESEGOKIAK 

 

Eguneroko jokabide desegokiak klasean: 

Klasean honelako egintzak hartuko dira jarrera desegokitzat: 

 

 Edozein motatako zarata egitea apropos lan giroa izorratzeko. 

 Ozenki hitz egitea edo oihukatzea behar ez den momentuan, hau da irakasleak edo beste 

ikaskide batek hitz egiten dutenean ( azalpenak ematean, zalantzak argitzean, klasean 

parte hartzean), denok lanean daudenean… 

 Materiala hondatzea. 

 Behin baino gehiagotan altxatzea baimenik gabe. 

 Ikaskideekin edo irakasleekin begirunerik gabeko jarrerak (eraso fisikoak, irainak, laidoak..). 

 Borrokatzea. 

Kasu hauetan jarraitu behar den prozedura: 

A) Jokabide desegokia behin bakarrik gertatuz gero: 

 Nola sentitzen garen azaldu. 
 Ze arau bete behar duen gogorarazi. 
 Zer aldaketa behar ditugun adierazi. 
 

B)Jokabide desegokia behin baino gehiagotan gertatuz gero klase batean: 

 Aurrekoa erabiliz, ez bada egoera konpontzen, ikaslea klasetik atera bost minutuan 
lasaitzeko beharrezkoa bada, beti dagokion irakaslearen begi‐bistan, atea irekita egonda.  
Ikaslea lasaitu ostean sartu gelan lanean jarraitzeko eta klasea bukatu ondoren (edo eguna 
bukatu baino lehen ez bada posible, momentuan) ikaslearekin hitz egin. 
 

 Elkar entzun. 

 Nola sentitzen garen elkarri azaldu. 

 Zer aldaketa behar ditugun adierazi biok. 

 Proposamenen artean konponbidea adostu. 
 

C)  Jokabide  desegokia  behin  baino  gehiagotan  gertatuz  gero  klase  batean,  aurrekoak  ez  badu 

funtzionatu  
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SALBUESPENEZ:  Irakasleak  bere  esku  dauden  tresna  guztiak  erabili  ondoren,  klasean  egoera 

bideraezina  bihurtzekotan,  oso  kasu  puntualetan  eta  salbuespen  moduan  Irakasle  gelara 

eramango  da  eta  han  beteko  du  egoeraren  deskribapenaren  txantiloia,  berarekin  dagoen 

irakasleak lagunduta. 

 Tutoreak jarraituko duen prozedura: 
 

1. Inplikatutako irakasleak/norberak egin duen deskribapena eta hartu dituen neurri 
zuzentzaileak ezagutu. 

2. Banakako tutoretza egin ikaslearekin eta berarekin batera osatu ikaslearen 
deskribapena. 

3. Ikasketa buruari eman ikasleak egindako deskribapena. 
4. Ikasketa buruarekin adostu ostean, gurasoei telefonoz informatu. 
5. Guraso bileraren burutu 
6. Guraso bileraren aktaren txantiloia bete eta bilera gidatu. 
7. Ikaslearen jarreraren jarraipena. 

 

 Ikasketa buruak jarraituko duen prozedura: 
1. Koordinatzailea informatu etapako gai zerrendan sartzeko puntua. 
2. Aztertu irakasleak, tutoreak eta ikasleak esandakoa. 
3. Tutorearekin batera barne araudian dauden artean aukeratu balizko neurri 

zuzentzaileak.  
4. Guraso bileran egon. 
5. Dokumentazio guztia artxibatu. 
6. Ikaslearen jarreraren jarraipena tutorearekin batera egin. 

 

 Koordinatzaileak jarraituko duen prozedura: 
 

 Etapako aktan isladatu: 
 Inplikatuta dagoen irakaslearen azalpenak. 
 Tutorearen azalpenak egindako banakako tutoretzari buruz. 
 Ikasketa buruaren neurri zuzentzailearen proposamena. 
 Bileraren kide bakoitzaren ekarpenak. 
 Hartutako neurri zuzentzailea. 

 

Hartuko  diren  neurri  zuzentzaileak  barne  araudian  agertzen  direnen  artean  aukeratuko  dira. 

Neurri hauen helburua beti  izango da  ikasleak hausnartzea  izandako  jokabide desegokiaz, bere 

ondorioetaz  ohartzea  eta  laguntzea  bere  jokabidea  bideratzen,  elkar  entzutean,  elkarrizketan 

eta akordioetan oinarritua. 
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VIII. ERANSKINA: ZUBI ZAHARRA IKASTOLAKO 

ANIZTASUNAREN TRATAERAREN PROIEKTUA 

Aniztasunaren  trataera  bada  etengabeko  berrikuntzan  eta  ebaluazioan  dagoen 

Ikastolako ardatz bat. 

Hezkuntza sistemaren ildoa garatzen joan da: 

 Hasieran integrazioa zen ildo nagusia, hau da, edozein motatako ikasleek ikastolan 

egon behar zuten baina haiek moldatu behar zuten ikastolara zailtasunak izanik ala 

ez.  

 Gaur egun  inklusioa da gure helburua, hau da,  ikasle guztiek garatzea ahalik eta 

gehien beraien gaitasunak eta ahalmenak, berdintasuenaren eta parekotasunaren 

printzipioetan  oinarrituz.  Horretarako  ikastolako  partaide  guztiok(irakasleak, 

familia...) gara  ikasle guztien beharretara moldatu behar garenak eta baliabideak 

jarri behar ditugunak: 

 Pertsona bere gaitasun guztietan baloratuz. 

 Banakako desberdintasunetan heziz eta hauek ikasteko ematen dituzten aukera 

handiak aprobetxatuz 

 Aniztasuna  errespetuan,  aitorpenean  eta  balioan  heziz,  aberastasun  gisa 

adieraziz. 

 Ikasle  bakoitzaren  beharrak  identifikatuz  eta  bideratuz  ahalik  eta  lasterren. 

(HH‐ko prebentzio plana, LH‐ko aholkularitza, Dbh‐ko orientazioa). 

 Ikasketarako eta parte hartzeko oztopoak identifikatuz eta gainditzen lagunduz. 

 Curriculuma, metodologia,  espazioa,  denbora  eta  antolaketa moldatuz  talde 

hetereogeneoaren barruan lan egiten. 

 Taldeko eta banakako tutoritza potentziatuz. 

 Elkarbizitza modu positiboan garatuz, ikasleei giza‐trebetasunak erakutsiz 

 Irakasleria osoaren eta familien inplikazioa eta elkarlana sustatuz. 

 Berdinen arteko laguntza ahalbideratuz. 

 Etengabeko hobekuntzan eta prestakuntzan konpromisua ezarriz. 

 … 

 Legeak  markatzen  duen  moduan  aniztasunaren  atal  garrantzitsu  bat  badira 

hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak, hau da: 

 Hezkuntza  premia  bereziak  urritasun  batengatik  edota  jokabide  arazo 

larriengatik. 

 Zailtasun bereziak ikasketa prozesuan. 

 Gaitasun handiak. 

 Eskoleratze berandiarra. 

 Baldintza pertsonal bereziak edota eskola‐istorioa. 

 



 
 

187 

 

Kasu hauek detektatzeko eta bideratzeko protokolo zehatza dago: 
 Familia,  tutorea  edota  irakaslearen  behaketa,  informazio  jasoketa  eta 

azterketa. 

 Orientatzailearen  behaketa,  informazio  jasoketa  eta  azterketa.  Honek, 

behin  kasua  aztertuta  eta  hausnartuta,  pautak  eta  gomendioak  emango 

dizkie  bai  tutoreei  bai  gurasoei  zailtasunak  bideratzeko. Honekin  ez  bada 

nahikoa  eta  bakarrik  betetzen  badira  legeak markatzen  dituen  baldintza 

guztiak, hurrengo pausua da: 

 Berritzeguneko aholkulariaren behaketa, azterketa eta diagnostikoa.  

Kasu gehienetan tutoreak izango dira behar diren egokitzapenen arduradunak beti ere 

gurasoen ezinbesteko elkarlanarekin. 

Eusko  Jaurlaritzak  markatzen  dituen  baldintza  zehatz  batzuk  betez  gero, 
Berritzeguneak eta Delegaritzak ohiz kanpoko baliabide desberdinak erabakitzen ditu: 

 LH eta DBH‐ko PTen  laguntza,  ahal den neurrian  talde hetereogeneoaren 

barruan eta bakarrik salbuespen kasuetan laguntza gelan. 

 Logopeda 

 HIPIa 

 Fisioterapeuta 

 Hezkuntza bereziko laguntzailea 

 Osakidetzako zerbitzuak. 

 … 

Hau  gertatuz  gero,  tutorea  eta  PTak  arduratzen  dira  guztien  koordinazioa  eta 

elkarlanaz,  familiaren  lana  eta  inplikazioa  ezinbestekoa  izanik
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IX. ERANSKINA: ZUBI ZAHARRA IKASTOLAKO 

ORIENTABIDE ETA TUTORETZA PROIEKTUA 

 

1.‐ Orientazioa etengabeko  laguntza‐prozesu  sistematikoa da, hezkuntza‐jardueran  sartzen 
dena, ikasleei oinarrizko konpetentziak eskuratzeko laguntza emateko asmoz, beren proiektu 
pertsonalaren eta profesionalaren jabe izan daitezen eta herritartasuna gauzatu dezaten.  
 
Ikaslea  ikaskuntza‐prozesuan  eta  bizi‐garapenean  laguntzeko  ardura  irakasle‐taldeari 
dagokio eta, bereziki,  tutoreari  (bere erantzukizuna dira bere  taldeko  ikasleen orientazioa, 
taldeko irakasleen koordinazioa, eta familiekiko eta legezko tutoreekiko komunikazio arina).  
 
2.‐ Tutoretza Planaren bidez antolatzen da  tutoretza‐saioetan  landu beharreko orientazioa 
(plana  Ikastetxearen  Curriculum  Proiektuaren  zati  da),  eta  tutorearen  esku‐hartzea 
sistematizatzen  da  ikasleen  banakako  edo  taldekako  jarraipenean,  familiekiko 
harremanetan, eta irakasleekiko zein kanpo‐eragileekiko koordinazioan.  
 
3.‐ Ikastetxeetako Tutoretza Planek atal hauek izango dituzte, gutxienez:  
a) Tutoretza‐saioetan landuko diren konpetentziak, helburuak eta edukiak, ikasleen premiei 
egokituta.  
b) Tutoreak ikasleekin, taldeko irakasleekin, familiekin eta abarrekin egin beharreko lanak.  
c) Ekintza horiek ikasturtean zehar egiteko plangintza.  
d) Tutoretza Plana ebaluatzeko irizpideak.  
 
4.‐  Tutoreei  dagokie  Plan  hori  aurrera  eramatea,  taldeko  irakasleekin  eta  ikasle‐taldearen 

gainerako eragileekin batera. Ikastetxeko orientatzaileek lagunduko diote lan horretan. 

5.‐  Taldeko  tutoretza‐saioen  helburua  da  gainerako  irakasleekin  batera  lan  egitea, modu 
programatuan,  sistematizatuan  eta  koordinatuan,  oinarrizko  zehar‐konpetentzia  guztiak 
garatzeko, tutoretza baita horretarako gunerik egokiena.  
 
6.‐  Taldeko  tutoretza‐saioen  edukiak  lau  ardatz  hauen  arabera  antolatuko  dira:  garapen 
pertsonala,  besteekiko  harremanak,  orientazio  akademiko‐profesionala  eta  ikaskuntza‐
prozesuak. Multzo bakoitzeko edukia aldatu egingo da Oinarrizko Hezkuntzan zehar, ikasleen 
beharrei eta interesei egokitzeko.  
 
7.‐  Ikastetxeko  irakasle  aholkulariak  edo  orientatzaileak  egingo  du  Tutoretza  Planaren 

koordinazioa  eta  segimendua.  Gainera,  tutorearekin  eta  irakasleekin  batera  ariko  da 

ikaskuntza‐zailtasunak  hautematen  eta  aztertzen,  eta  ikasle  guztiek  arrakasta  izateko 

erantzun  inklusiboen  gaineko  aholkularitza  emango  du;  ikastetxez  kanpoko  gizarte‐

heziketako  eta  komunitateko  eragile  eta  babesleekiko  elkarlana  koordinatuko  du;  eta 

familiei  zein  ikasleei  lagunduko  die  eskola‐ibilbidean  zehar,  eta  orientabidea  emango  die 

beren gaitasunak eta interesak ahalik eta hobekien gara ditzaten. 
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X. ERANSKINA: BARNE ARAUBIDEARI 

EKARPENAK EGITEKO ERANSKINA 

 

Gai jartzailea: 

Artikulua: 

Data:

Aldaketa eskatzen duen artikuluaren idazketa:

 

 

 

 

 

 

Aldaketa eskatzen duen artikuluaren idazketa berria:
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XI. ERANSKINA: JANTOKIA ETA GARRAIO ZERBITZU OSAGARRIAK 

2. Kapitulua.‐  JANTOKIA ZERBITZU OSAGARRIA 

 
Jantokiko  ordua  ikasleek  ikastolan  pasatzen  duten  denboraren %30a  da. Osasun  eta 

higiene ohiturak garatzeko une oso aproposa da, baita elkarrekin bizitzen konpetentzia 

garatzeko ere: elkarlana, ardura, tolerantzia, enpatia etab. Hortaz, guztiok errespetatu 

behar ditugu funtsezko arau batzuk elkarbizitza ahalbidetzeko eta hobetzeko. 

Funtzionamenduari dagokionez: 

 Jantoki ordutegian ikastolatik atera ahal izateko arrazoi justifikatu batengatik: 

 HH eta LH1‐2‐3‐4ko ikasleak bilatzera gurasoek etorri behar dute. 
 LH5‐6  eta  DBH‐ko  ikasleek  gurasoek  sinatutako  baimen  idatzia  aurkeztu 

behar dute. 
 Asteazkenetan, ikasleak jasotzeko ordutegia adierazi beharko da, 14.15 edo 

14.55etan,  ezin  da  umeen  bila  sartu  ikastolan,  laguntzaileek  hurbilduko 
dituzte. 

 Musikara  doazen  ikasleek,  ikasturte  hasieran  familiek  ordutegia  eta 
justifikazioa aurkeztu beharko dute. 

 Jantokiko  ikasleek  aurreko  patioa  14.50  arte  erabiliko  dute,  eta  hortik 
aurrera patioaren erabilpen libreko denbora hasiko da. 

 Bazkal  orduan  eta  bazkal  osteko  denboran,  ikasleak  horretarako  kontratatutako 
pertsonalaz  zainduta  egongo  dira.  Zainketa  honetan  adinaz  banatuta  egongo  dira 
posible den neurrian. 

 Haur Hezkuntzan saiatuko da 15 umeko begirale bat egotea eta Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzan 30 umeko begirale bat. 

 HH  3‐4‐5eko  ikasleek  ohar  bat  eramango  dute  etxera  txarto  bazkalduz  gero 
gurasoak  informatuta  egoteko.  Ikasleek  ondo  bazkaltzen  badute,  hau  da,  plater 
guztiak  eta  kantitate  egokian,  ez  dute  oharrik  eramango.  LH  1.  Zikloaren  kasuan, 
txostena hiruhilekoa izango da. 

 Jantokian  apuntatutako  ikasleren  bat  ezin  ezingo  balitz  geratu  edozein 
arrazoirengatik, edota ez‐egote baten ondoren jantokira bueltatuko balitz, gurasoek 
idazkaritzan  abisatu  behar  dute  gutxienez  egun  bat  aurretik  antolamenduan 
kontuan hartzeko.  Jantokian  apuntatutako  ikasleren bat  abisatu  gabe  agertuko ez 
balitz, gurasoei deituko zaie arratsalde horretan zehar jakiteko zer geratu den. 
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 Medikamenturen  bat  hartu  behar  izanez  gero,  saiatu  behar  da  jantoki 
ordutegiarekin bat ez egitea; ezinbestekoa  izango balitz ordutegi honetan hartzea, 
gurasoek etorri beharko dute jantokira medikamentua ematera. Monitoreek ez dute 
inolako medikamendurik emango. 

 Gurasoak etortzen direnean umeen bila kanpoan  itxarongo dute monitoreak ekarri 
arte, horretarako dauden ordutegiak errespetatzen (14.15etan edota 15.00etan). 

 

Higiene eta portaerari dagokionez 

 Gizabidez jokatu behar da mahaian: tonu egoki batean hitz egin, janaria errespetatu 
berarekin jolastu barik, platerrean dagoena jan, jantokitik korrika barik ibili…. 

 Jantokiko, patioko materiala eta instalazioak errespetatuko dira. 
 Jantokiko monitoreek esandakoa bete behar da, eskatzen digutena beti helburu bat 

dauka eta. 
 Begirunez eta heziketaz  tratatu behar dira  ikaskideak  (bereziki gu baino  txikiagoak 

badira),  monitore  eta  gainontzeko  langileak:  ELKARREKIKO  ERRESPETUA 
FUNTSEZKOA DA. 

 Jantokiko funtzionamenduan lagunduko da, bakoitzaren ahalbideen arabera. 
 HH‐ko  ikasleei  jantokirako  mantal  bat  ekartzea  gomendatzen  zaie  (klasekoaz 

aparte). Hau ostiralero eramango da etxera garbitzeko. 
 Umeek nahi  izanez gero, beraien autonomiaren baitan, hortzak garbitzeko aukera 

izango dute. 

Elikadurari dagokionez 

 Denetarik eta kantitate egokian  jan behar da, kontrakoa  justifikatzen duten arrazoi 
medikuak ez badaude. 

 Umeari  dagokiona  jatera  neurriz  motibatu  beharko  zaio  beti  ere  umeei  jatera 
behartu gabe, berdin izanik haren adina. 

 6  urte  gorako  ikasleek mahai‐tresna  guztiak  erabiltzen  jakin  behar  dute:  koilara, 
sardexka eta labana. 

 8 urte gorako ikasleek fruta zuritzen jakin behar dute. 

ELKARBIZITZA 

Aurretik azaltzen diren arauak funtsezkoak dira gu bezalako talde batek giro lasai batean 
bazkaltzeko  eta  ondo  pasatzeko  denbora  librean  denok  elkarrekin. Dena  dela  jarrera 
desegokiren  bat  gertatuz  gero,  gure  helbururik  nagusiena  beti  izango  da  aztertzea 
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zergatik  gertatu  den  eta  ikaslea  laguntzea  jarrera  hori  bideratzen  prozedura  hau 
jarraituz: 

 Jokabide  desegokia  puntuala  izatekotan  ikaslearen  taldearen  begiraleak  berarekin 
hitz egingo du azaltzeko zer hobetu behar duen bere jarreran eta nola. Beharrezkoa 
bada berak erabakiko du zuzenean aproposa den neurri zuzentzailea. 

 Jokabide  oso  desegokia  bada  edota  askotan  errepikatzen  bada,  begiraleak 
intzidentzia apuntatuko du eta elkarbizitza arduraduna informatuko du. Elkarbizitza 
arduradunak erabakiko du bertako neurri zuzentzailea. 

 Bizikidetzaren  aurkako  jokabidea  gertatzekotan  edota  elkarbizitza  arduradunak 
beharrezkoa  ikustekotan,  txosten  bat  idatziko  dio  Ikasketa  buruari  eta  biek 
erabakiko dute zein neurri zuzentzaile aplikatu ikasleari gurasoak informatuz. 

 Aurreko  guztiak  ez  badu  eragin  positiborik  Ikastolako  Barneko  Araudi  Orokorra 
aplikatuko da. 

 Jokabide desegoki guztien jarraipena egingo da. 

Elkarlana  (gurasoak,  monitoreak  eta  ikasleak)  ezinbestekoa  da  elkarbizitza  ondo 
eramateko, beraz eskatzen dizuegu zuen seme‐alabekin batera hau guztia errepasatzea 
etxean. 

3. Kapitulua.‐ GARRAIOA ZERBITZU OSAGARRIA 

 

Zubi  Zaharra  Ikastolak  Mena  Haranetik  datozen  ikasleentzat  autobus  zerbitzua 
eskaintzen du. Garraio zerbitzu honen antolaketa honako hau da: 

Goizean antolaketa honako hau da:   

a) Ikasleak autobusean sartu ahala zerrendan apuntatu puntu batekin. 
b) Balmasedara heltzean ilaretan jarri eta Ikastolako aurreko partetik sartu. 
c) Umeak banatu baino lehen zenbatu ea apuntatu ditugun guztiak dauden. 
d) DBH‐ko umeak zuzenean atzetik sartuko dira 
e) Eraikin  zaharrean  dauden  LH‐ko  umeak,  idazkaritzako  atetik  sartuko  dira  eta 

begirale  batekin  HH1‐eko  pasabidean  itxoingo  dute.  Ikasleak  sartu  ahala 
dagokion ilaran sartuko dira. 

f) HH‐ko  umeak  frontoiko  atetik  sartuko  dira  eta  begirale  batekin  itxoingo  dute 
aldagela ondoko pasabidean. Ikasleak sartu ahala dagokion ilaran sartuko dira..  

Arratsaldean antolaketa honako hau da: 

a. Ikasleren  bat  etxera  joan  bada  egunean  zehar  edota  ez  badu  autobusa 
erabiliko tutoreak idazkaria abisatu behar du eguerdian. 
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b. Gurasoren batek telefonoz deitzen badu adieraziz autobusa jasoko ez duela, 
tutoreak idazkaritza jakinaraziko du zerrenda eguneratu ahal izateko. 

c. Tutoreak justifikanterik ez badu edo idazkariak ez badio ezertaz informatzen, 
ikaslea autobusean itzuliko da.   

d. Begiralea idazkaritzatik pasatu, idazkariari galdetu ea zerrendan aldaketaren 
bat egon den . 

e. HH2ko umea jaso. 
f. HH  3‐5  eta  LH  ikasleak  bideo  gelan  bildu  eta  zerrenda  pasatu,  puntuaren 

gainean X jarriz. 
g. HH 2‐5 eta LH ikasleak ilaran eraman eraikin berritik atzeko ateraino. 
h. Eraikin berriko LH‐ko ikasleak eta DBH‐ko ikasleak bikoizketa gelaren aurrean 

egongo dira besteon zain. 
i. Zerrenda berriro pasatu, puntuaren gainean X jarriz. 
j. Atzeko atetik atera eta buseraino eraman ikasleak ilaran. 
k. Busean  zenbatu  ikasleak  eta  konprobatu  kopurua  bat  datorrela  zerrendan 

dagoen kopuruarekin. 
l. Busa ezin da Balmasedatik irten ikasle kopurua ondo egon arte. Arazoren bat 

egotekotan idazkariari telefonoz deitu  

  

Hiru.‐ Elkarbizitza 

Jarrera  desegokiren  bat  gertatuz  gero,  gure  helbururik  nagusiena  beti  izango  da 
aztertzea zergatik gertatu den eta  ikaslea  laguntzea  jarrera hori bideratzen prozedura 
hau jarraituz: 

a. Jokabide  desegokia  puntuala  izatekotan  autobuseko  begiraleak  berarekin  hitz 
egingo du azaltzeko zer hobetu behar duen bere jarreran eta nola. Beharrezkoa 
bada berak erabakiko du zuzenean aproposa den neurri zuzentzailea. 

b. Jokabide  oso  desegokia  bada  edota  askotan  errepikatzen  bada,  begiraleak 
intzidentzia apuntatuko du eta ikasketa Burua informatuko du. Honek erabakiko 
du bertako neurri zuzentzailea. 

c. Aurreko guztiak ez badu eragin positiborik  Ikastolako Barneko Araudi Orokorra 
aplikatuko da. 

Jokabide desegoki guztien jarraipena egingo da. 

Lau.‐ Garraio zerbitzuaren antolaketa 
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Artezkaritza  Kontseilua,  edo  Zuzendaritza  Orokorra  delegazioz,  garraio  komisioa 
antolatuko  du  garraio  zerbitzuaren  kontratazioa  eta  antolakuntza  ikuskatuko  duena. 
Komisio  hau  behar  den  adin  abilduko  da  eta  Artezkaritza  Kontseilua  informatuko  du 
proposatzen dituen erabakiei buruz.  

Bost.‐ Garraio zerbitzuaren Ibilbidea eta ordutegia 

Goizero  Ikasleak 8:30etan sartzen dira  Ikastolan. Haur eta Lehen Hezkuntzako  ikasleak 
goizeko  9:00ak  arte  zaintza  zerbitzuan  egongo  dira  eta  aldiz  Bigarren Hezkuntzakoak 
zuzenean gelara joango dira.  

Irteera orduak, goizez gauden garaian eta egun berezietan eguerdiko 13:00etan izango 
da  Ikastolatik. Goizez  eta  arratsaldez  gauden  garaian, Haur  eta  Lehen Hezkuntzarako 
irteerak 16:30etan  izango dira  (asteazkenetan 13:00etan) eta Bigarren Hezkuntzarako, 
astelehenak,  astearteak  eta  ostegunak  16:30etan,  asteazkenetan  eta  ostiraletan 
14:30etan. 

 

 

 

 

XII. ERANSKINA.‐  LEGE ERREFERENTZIEN  

ERANSKINA 

 

II. TITULUA.‐  KOOPERATIBAREN IZAERA, XEDEA ETA OSAERA 

 

1. Kapitulua.‐ KOOPERATIBAREN IZAERA 

 

LEGE ERREFERENTZIAK

 

I. ESPAINIAKO KONSTITUZIOA. 

 Espainiako Konstituzioaren 27. artikulua. 
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- 4. idatz‐zatian.‐ “Oinarrizko hezkuntza nahitaezko eta doakoa da”. 

- 5.  idatz‐zatian.‐  “Botere  publikoek  bermatzen  dute  gizabanako  guztien 

hezkuntza‐eskubidea, hezkuntzari buruzko programazio orokorraren bidez, 

sektore  interesdun guztien parte‐hartze eragingarriarekin eta  ikastetxeak 

sortuz. 

- 6‐.  Idatz‐zatian.  “Pertsona  fisiko  eta  juridikoei  ikastetxeak  sortzeko 

askatasuna aitortzen zaie, konstituzio‐printzipioei dagokien begirunearen 

barruan”. 

- 7.  idatz‐zatian.‐ Hau ezartzen du: “Irakasleek, gurasoek eta, hala denean, 

ikasleek  ere,  parte  hartuko  dute  Administrazioak  diru  publikoarekin 

ordaindutako  ikastetxe  guztien  (gaur  egun,  itunpeko  ikastetxeak)  kontrol 

eta kudeaketan, legeak ezartzen dituen mugekin”. 

- 9. idatz‐zatian.‐ Hau dio: “Botere publikoek laguntza emango diete legezko 

betekizunak dituzten ikastetxeei (egungo legedian itunpeko ikastetxeak)”. 

 Espainiako Konstituzioaren 129.2. artikulua. 

- Legegilea  behartzen  du  lege  egokien  bidez  kooperatiba‐elkarteak 

sustatzera  (ikus  testua  hitzez  hitz).  (Gehitu  oinarrizko  hezkuntzak  diruz 

laguntzera behartzen duten nazioarteko konpromisoak). 

 

II. HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEARI BURUZKO 8/1985 LEGE ORGANIKOA (LODE) ETA 

2/2006 LOE 

 II. TITULUA, III. kapitulua; IV. TITULUA, I,, III, eta IV. kapituluak; V. TITULUA, I., 

II. eta  III. kapituluak, 16. Xedapen Gehigarriari  jarraituz; 27. eta 29. Xedapen 

Gehigarriak;  eta  Lehen Azken  Xedapena,  LODEren  zenbait artikulu berridatzi 

dituena, 10/2002 LOCEren aldaketetan eta LOEn oinarriturik. 

- LOEren  108.4.  artikuluan,  hau  ezartzen  da:  “Hezkuntza‐zerbitzu  publikoa 

ikastetxe publikoen eta itunpeko ikastetxe pribatuen bidez emango da”. 

- Eta  artikulu  berberaren  6.  paragrafoan:  “LODEren  4.  artikuluan 

xedatutakoaren  arabera,  gurasoek  edo  tutoreek,  seme‐alaben  edo 

ardurapekoen  hezkuntzari  dagokionez,  eskubidea  dute  ikastetxe  publikoa 

zein botere publikoek sortutakoez bestelako ikastetxea aukeratzeko”. 

 LOEren IV. TITULUko IV. kapituluak itun‐erregimena arautzen du. 

- 116.2.  artikulua:  “Itun‐erregimenari  atxikitzerakoan,  lehentasuna  izango 

dute  eskola‐baldintza  urriko  herrietan  dauden  ikastetxeek  eta  hezkuntza‐

sistemarako  interes pedagogikoa duten  esperimentuak  egiten dituztenek. 

Edonola  ere,  kooperatiba‐erregimenean  eratuta  dauden  eta 
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funtzionatzen  duten  ikastetxeek  izango  dute  lehentasuna,  baldin  eta 

aurreko  baldintzak  betetzen  badituzte”,  ondoren  aipatuko  den  Auzitegi 

Konstituzionalaren epaian jasotakoarekin bat etorriz. 

- Auzitegi  Konstituzionalaren  77/85  Epaia;  30.  atalak  adierazten  duenez, 

Irakaskuntza  Kooperatibei  –baldin  eta  ituna  egiteko  ezarritako  baldintza 

guztiak  betetzen  badituzte–  itun‐erregimenean  sartzeko  lehentasuna 

ematen dien LODEren atala konstituzionala da 

- 117.8.  artikulua:  “Itun‐erregimena  garatzen  duen  araudiak  kontuan 

hartuko  ditu  irakaskuntza  Kooperatiben  berariazko  ezaugarriak  eta 

ikastetxearen  titularrekin  lan‐harremanik ez duten  irakasleenak,  ikastetxe 

horiek ahalik errazen kudea ditzaten beren baliabide ekonomikoak eta giza 

baliabideak”. 

III.  EAE‐KO HEZKUNTZA‐LEGEDIA 

a. 293/1987  Dekretua,  irailaren  8koa,  Hezkuntza‐itunen  araudia  onartzen 

duena (EHAA, 1987‐09‐15). 

b. 2008ko  maiatzaren  20ko  Agindua,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko 

Administrazioarekin  hezkuntza‐itunak  formalizatzeko  agiria  argitaratzeko 

dena (EHAA, 2008‐06‐04). 

c. 2008ko  maiatzaren  14ko  Agindua,  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). 

d. 2016ko  apirilaren  27ko  Agindua,  horren  bidez,  2016‐2017  eta  2021‐2022 

ikasturteetarako  hezkuntza‐itunak  sinatzeko  eta  berritzeko  baldintzak 

arautzen dira, eta 2016‐2017  ikasturtea  ituntzeko,  ikastetxeei deialdia egin 

zaie (EHAA, 2016‐04‐27) 

IV.‐ KOOPERATIBEI BURUZKO 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‐

02‐17). 
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- 61/2000 Dekretua, Gizarte Ekimeneko Kooperatibak arautzen dituena (EHAA, 

2000‐05‐3). 

 

2. Kapitulua.‐ KOOPERATIBAREN XEDE SOZIALA 

 

LEGE ERREFERENTZIAK

 

- Oinarrizkoa:  LODEk  eta  77/85 AKEren  6.,  7.,  8.,  9.  eta  10.  idatz‐zatiek  itunpeko 

ikastetxeentzat ezartzen dutena. AKE horrek, gainera, 1981‐03‐13ko AKE eta LOE 

aipatzen ditu. 

- LOEren 115. artikulua: 

1.  “Ikastetxe pribatuen titularrek ikastetxeen berezko  izaera ezartzeko eskubidea 

izango  dute,  betiere,  Konstituzioak  eta  legeek  irakasle,  guraso  eta  ikasleei 

bermatzen dizkien eskubideak errespetatzen baditu". 

2.  “Ikastetxearen  titularrek  ikastetxearen  berezko  izaeraren  berri  eman  beharko 

diete hezkuntza‐komunitateko  sektore guztiei, bai eta hartan  sartzek  interesa 

izan dezaketen guztiei ere.  Ikasleen matrikulazioak berekin du  ikastetxearen 

berezko izaerarekiko errespetua, eta ikastetxea, bere aldetik, Konstituzioak eta 

legeek  ikasle  eta  familiei  bermatzen  dizkien  eskubideak  errespetatu  beharko 

ditu”. 

- LOEren 121. artikuluko 6. paragrafoa, hezkuntza‐proiektuari buruzkoa: 

“Itunpeko  ikastetxe pribatuen  titularrak Hezkuntza Proiektua egin eta, edozein 

kasutan,  jendaurrean  jarri  beharko  du.  Gainera,  Lege  honen  115.  artikuluak 

aipatzen duen berezko izaera adierazi beharko du”. 

- Eta 77/85 AKEren 8. idatz‐zatiak azaltzen duenaren arabera, “berezko hezkuntza‐

ideiak” eta “berezko  izaera edo orientazioa”  terminoak baliokideak dira. Hau ere 

azaltzen du idatz‐zati horrek: “berezko izaera” terminoak ez duela zertan moraleko 

edo erlijioko alderdietara mugatu. 

- 77/85 AKEren 9.  idatz‐zatia, eskola‐elkarteko aipatutako kideen eta  ikastetxeko 

titularraren  eskubideen  arteko  gatazkei  edo  lehiari  buruzkoa…  eta  elkarrekiko 

betebeharrei buruzkoa: “… Ikastetxeko titularraren eskubideak ez dira absolutuak, 

eta  mugak  edo  balizko  mugapenak  dituzte,  nahiz  eta  funtsezko  edukiei  beren 

horretan  eutsi  behar  zaien  beti,  EEren  53.  artikuluko  1.  zenbakiaren  arabera. 

Aurkaratutako  proiektuaren  [LODEren]  atariko  tituluan  guraso,  irakasle  eta 



 

‐ 198 ‐ 
 

 

 

ikasleen eskubideekiko errespetua bermatzen da, eta bermearen alderdi batzuek 

titularrak  ikastetxearen  izaera  propioa  finkatzeko  dituen  eskubideak mugatuko 

dituzte, beharbada. Dena den, ikastetxearen izaera propioa finkatzeko eskubideaz 

baliatzerakoan, titularrak eskola‐elkarteko gainerako kideen  (irakasle, guraso eta 

ikasleen)  eskubideak  mugatzen  ditu,  ezinbestez;  bestela,  ikastetxearen  izaera 

propioa  finkatzeko  eskubidearen  benetako  edukia  ezingo  litzateke mamitu,  eta, 

gainera,  gurasoen  eskubidea  ere  urratu  egingo  litzateke,  ez  bailukete  seme‐

alabentzat formulazioa aukeratzerik izango. 

 

ARAU ERREFERENTZIAK

13., 14., 15., 16., 17., 18. eta 19. artikuluei dagokienez: 

- Espainiako Konstituzioaren 27.7. artikulua: dagoeneko aipatua. 

- LODEren 55 artikulua: “Irakasleek, ikasleen gurasoek, eta, hala denean, ikasleek ere 

esku hartuko dute itunpeko ikastetxeen kontrol eta kudeaketan, Ikastetxeko eskola‐

kontseiluaren  bidez.  Hala  ere,  eskola‐erkidegoaren  partaidetzarako  beste  organo 

batzuk ezar daitezke ikastetxeen kasuan kasuko barne‐araudietan.” 

- 77‐85 AKEren 19., 20., 21. eta 22.  idatz‐zatiak, titularrak eta zuzendaritza‐taldeak 

Eskola Kontseiluaren funtzioen inguruan duten ahalmenei buruzkoak.  

- LOEren 118. artikulua: 

3.‐  “Hezkuntza Administrazioek, beren eskumenaren eremuan, ikasleek, irakasleek, 

familiek  eta  administrazioko  eta  zerbitzuetako  langileek  ikastetxeetan  izan 

behar duten parte‐hartzea gauza dadin sustatuko dute”. 

4.‐  “Irakasleek eta familiek seme‐alaben hezkuntzan duten erantzukizuna elkarren 

artean  banatzeko,  familiaren  eta  eskolaren  arteko  lankidetza  sustatu  eta 

piztuko duten neurriak hartuko dituzte hezkuntza‐ administrazioek”. 

 

- LOEren 119. artikulua: 

2.‐  “Hezkuntza‐komunitateak  Eskola  Kontseiluaren  bitartez  hartuko  du  parte 

ikastetxeen gobernuan”. 

3.‐  “Irakasleek  Klaustroari,  irakasleen  koordinazio‐  organoei  eta  maila  berean 

eskolak  ematen  dituzten  irakasle  taldeei  dagozkien  erabaki  pedagogikoak 

hartzen parte hartuko dute”. 
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4.‐  “Hezkuntza  Administrazioek,  bestalde,  ikasleek  beren  taldeko  eta  mailako 

ordezkarien  eta  Eskola  Kontseiluan  dituzten  ordezkarien  bitartez  ikastetxeen 

funtzionamenduan parte har dezaten bultzatu beharko dute”. 

5.‐  “Gurasoek  eta  ikasleek,  halaber,  beren  elkarteen  bitartez  parte  hartu  ahal 

izango dute ikastetxeen funtzionamenduan”. 

13. artikuluari eta Zuzendaritza Taldearen irismenari dagokionez, ikus: 

- 77/85 AKE, 27.  idatz‐zatia, 4. paragrafoa: “Izan ere, artikulu honetako gainerako 

ataletan bezala, [Eskola‐]kontseiluak mendeko zeregina du, eta beste organo baten 

ekimenaren mendean  dago;  kasu  honetan,  Zuzendaritza  Taldea  da  talde  hori. 

Zuzendaritza  Taldean,  ikastetxeko  zuzendaria  –ikusi  dugunez,  titularrak 

proposatua  da  zuzendaria–  egongo  da,  jakina,  baina  baita,  gainera,  Barne 

Araudiaren arabera, titularrak ikastetxe bakoitzean dituen ordezkariak ere. Eskola 

Kontseiluak ezin izango du Zuzendaritza Taldeak egindako programa ordeztu”. 

- LODEren 54‐3 artikuluak. 

- “Gainerako  gobernu‐organoak,  bai  kide  bakarrekoak  bai  kide  anitzekoak, 

aipatutako barne‐araudian zehaztuko dira. 

- Ildo horretan, STC77/ 85en 27. zenbakiko 5. paragrafoari erreparatu behar zaio:” 

Bistakoa  da  araudiaren  garrantzia  eztabaidaezina  dela,  errekurtsogileek  adierazi 

dutenez,  baina,  era  berean,  57.  artikuluan  aurkaratutako  gainerako  ataletan 

gertatzen den bezala, [Eskola] Kontseiluak gai horretan dituen eskumenek ahalmen 

eta  ekimen‐aukera  handiak  ematen  dizkiote  titularrari.  Izan  ere,  kontseiluak 

titularraren proposamenen inguruko erabakia besterik ez dezake har.” 

- LODE 57‐l, Eskola Kontseiluaren  funtzioez:  “Titularrak proposatuta,  ikastetxearen 

barne‐araudia onartzea.” 

- LODEren  54.3.  eta  57.  l)  artikuluak:  Lege‐erreferentziak,  Titulu  honetako  2. 

Kapitulua. 

 

III. TITULUA ‐ IRAKASKUNTZA KOOPERATIBAKO GOBERNU ETA KUDEAKETA 

ORGANOAK 

 

LEGE ERREFERENTZIAK 

 

 KOOPERATIBEI BURUZKO OINARRIZKO LEGEDIA: 
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4/1993 Legea, ekainaren 24koa, Euskadiko Kooperatibei buruzkoa –hain zuzen, 106., 

107.  eta  108.  artikuluak–,  1/2000  eta  8/2006  legeek  aldatua;  Euskadiko 

Kooperatibei buruzko 58/2005 Dekretua, martxoaren 29koa, Euskadiko kooperatibei 

buruzko  Legearen  araudia  onartzen  duena;  64/1999  Dekretua,  Herri‐onurako 

kooperatiba‐elkarteei  dagozkien  prozeduren  eta  betekizunen  araudia  onartzeko 

dena; eta 61/2000 Dekretua, Gizarte‐ekimeneko kooperatibak arautzen dituena. 

‐  Euskadiko  Kooperatiben  Legeari  buruzko  58/2005  Dekretua  eta  ERKIDEko 

kooperatibak kudeatzeko formularioen eta idazkien VADEMECUMa. 

‐  Kooperatiba  ‐  erakunde  titular  bakoitzaren  estatutu  egokituak:  Irakaskuntza 

Kooperatiba  bakoitzaren  antolamendu‐  eta  kudeaketa‐eredua  zehazten  dute, 

honako  hauek  oinarri  hartuta:  kooperatiba‐modalitatea  (integrala,  lan 

elkartukoa  edo  mistoa),  kooperatibaren  ibilbidea,  errealitatea  eta  berezko 

kultura. Estatutuetan, gainera, oinarrizko ordezkaritza‐ eta kudeaketa‐organoak 

jasotzen  dira,  bai  kooperatiba  bakoitzak  bere  ezaugarrien  arabera  derrigorrez 

izan behar dituenak, bai borondatez eratzen dituenak. Orobat, Zuzendaritza nola 

eratuta dagoen azalduko du: zuzendari nagusia/zuzendari kudeatzailea/pertsona 

bakarrekoa/kide anitzekoa… Hauek dira organoak: 

- Batzar Nagusia. 

- Kontseilu Errektorea. 

- Beste batzuk. 

 

 HEZKUNTZARI BURUZKO LEGEDIA: 

- LODEren 21.1. artikulua: “Pertsona  fisiko edo  juridiko orok,  izaera pribatua eta 

Espainiako  naziotasuna  izanik,  askatasuna  du  irakaskuntza‐zentro  pribatuak 

sortu  eta  zuzentzeko,  Konstituzioa  eta  lege  honetan  ezarritakoa  errespetatuz 

gero”. 

- LODEren 56. eta 57. artikulua: Eskola Kontseiluaren (ikastetxearen ordezkaritza‐

organo  gorena)  osaerari  eta  funtzioei  buruzkoak  (ikus  III  TITULUKO  lege‐

erreferentziak,  3.  kapitulua).  Eta  LODEren  62.  artikulua:  LOEren  lehen  azken 

xedapenaren arabera idatzia, Titularrak ituna ez betetzearen kausa arin, larri eta 

oso larriei buruzkoa. 

- Aipatutako LODEren eta 2/2006 LOEren artikuluen benetako irismena ulertzeko,  

LODEri  buruzko  77/  85  AKE  eta  81‐09‐13ko  Ikastetxeen  Estatutuen  Lege 

Organikoari buruzko AKE eta ere hartu behar dira kontuan. 

 

1. Kapitulua.‐  IKASTETXEAREN ERAKUNDE TITULARRA 
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Indarrean  dauden  arau  horietan,  itunpeko  ikastetxe  pribatuen  erakunde 

titularren  erantzukizun‐arloak  eta  betebeharrak  adierazten  dira  (aurreko 

kapituluetan azaldu ditugu). Batik bat: 

o Irakaskuntza  Kooperatibaren  berezko  izaera  eta  identitatea  zein  diren 

zehaztea,  Kooperatibaren  xede  sozialean  oinarrituta.  Ikus  LOEren  115. 

artikuluko 1. eta 2. paragrafoak,  I. atalean aipatuak, eta 77/85 AKEren 7. 

eta 8. idatz‐zatiak. 

o Titularrak  ikastetxearen  berezko  izaera  ezartzeko  duen  eskubideari 

dagokionez:  77/85  AKEren  9.  idatz‐zatia,  eskola‐komunitateko  kideen 

eskubideen  eta  ......  ikastetxearen  titularraren  eskubideen  artean  gatazka 

edo  lehia  egoteari  eta  haien  elkarrekiko  artikulazioari  buruzkoa: 

“Ikastetxearen  titularraren  eskubidea  ez  da  absolutua,  eta  zenbait muga 

ditu. Dena den, Espainiako Konstituzioaren 53. artikuluko 1. paragrafoaren 

arabera,  eskubide  horren  funtsezko  edukia  babestuta  dago  beti.  Zenbait 

kasutan,  badirudi  guraso,  irakasle  eta  ikasleen  eskubideekiko  (kontra 

egindako  proiektuko  [LODEko]  tituluan  bermatutakoak)  errespetuak 

mugatzen  duela  titularrak  berezko  izaera  zehazteko  eskubidea.  Beste 

batzuetan,  berriz,  titularrak  ikastetxearen  berezko  izaera  ezartzeko  duen 

eskubideak nahi eta nahi ez mugatzen ditu eskola‐komunitateko gainerako 

kideen (irakasle, guraso eta ikasleak) eskubideak. Izan ere, muga hori gabe, 

ikastetxearen  berezko  izaera  ezartzeko  eskubideak  ez  luke  benetako 

edukirik,  eta  horrez  gain,  gurasoek  seme‐alabentzat  beren  iritziekin  bat 

datorren erlijio‐ eta moral‐formulazioa aukeratzeko duten eskubideak huts 

egingo luke. 

o Irakaskuntza Kooperatibaren/Ikastetxearen orientazio pedagogikoaren eta 

didaktikoaren oinarrizko printzipioak ezartzea. Ikus LODEren 15. artikulua: 

“…legeak  ezarritako mugen  barruan,  ikastetxeek  autonomia  izango  dute 

aukerako  irakasgaiak ezartzeko, programak  Ikastetxearen  inguruan dituen 

ezaugarrietara  egokitzeko,  irakaskuntza‐metodoak  ezartzeko  eta  kultura‐

jarduerak  nahiz  eskolaz  kanpoko  jarduerak  antolatzeko”.  Halaber,  ikus 

77/85 AKEren 7. idatz‐zatia, 81‐09‐13ko AKE aipatzen duena. 

o Orientazio,  oinarrizko  printzipio  eta  jarduera‐irizpide  orokor  horiei 

jarraipena  ematea,  eta  haiek  Kooperatibaren/Ikastetxearen  Hezkuntza 

Proiektuan  eta  planetan  zehaztea,  bai  eta  Joerazko  Helburuetan  ere. 

Aurreko bi puntuetan adierazitako erreferentziak eta  I. atalean aipatutako 

LOEren 121. artikulua. 
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o Bere  ahalmen  erabakitzaileak  gauzatzea,  Ikastetxearen  Barne  Araudiari 

buruzko proposamenei dagokienez:  Ikasleen eskubideak eta betebeharrak; 

ikastetxearen  diziplina‐araubidea  eta  bizikidetza‐plana;  irakasleen  eta 

irakasleak  ez  diren  langileen  eskubideak  eta  betebeharrak;  gurasoen  eta 

lege‐tutoreen  eskubideak  eta  betebeharrak;  eta  antzekoak.  Ikus  LODEren 

57.  artikulua,  Eskola  Kontseiluaren  funtzioei  buruzkoa.  l)  idatz‐zatian: 

“Titularrak  hala  proposatuta,  Ikastetxearen  barne‐araudia  onestea”.  Eta, 

orobat,  77/85  AKEren  27.  idatz‐zatiko  5.  paragrafoa:  “…[eskola‐

]kontseiluaren  eskumenek  eskumen‐  eta  ekimen‐marjina  handia  uzten 

diotela  titularrari;  izan ere,  titularraren proposamenei buruz  soilik eman 

dezake iritzia eskola‐kontseiluak”. 

o Hauek  ezartzea:  antolamendu‐  eta  kudeaketa‐eredua,  zuzendaritza‐

taldea, eta pertsona bakarreko edo kide anitzeko organoak, ikastetxearen 

arlo  guztiak  era  integralean,  koordinatuan  eta  profesionaltasunez 

kudeatzeko beharrezkoak, bai eta indarreko arauek zehaztutako organoak 

ere. Ikus: 

‐  LODEren  54.  artikulua:  itunpeko  ikastetxeetako  gobernu‐organoei 

buruzkoa. 3. paragrafoan, hau  esaten du:  “Barne‐araudian  ezarriko 

dira,  hala  denean,  gainerako  gobernu‐organoak,  pertsona 

bakarrekoak nahiz kide anitzekoak”. Halaber, 77/85 AKEren 27. idatz‐

zatia,  Eskola  Kontseiluaren  funtzioei  eta  osaerari  buruzkoak,  4. 

paragrafoan:  “Helegitea  jarri  dutenek  gaiari  buruz  ematen  dituzten 

argudioetatik  ere  ezin  da  ondorioztatu  LODEren  zirriborroaren  57. 

artikuluko  f)  idatz‐zatiak  ikastetxearen  titularraren  zuzendaritzarako 

eskubidea  urratzen  duenik,  Eskola  Kontseiluari  Zuzendaritza  Taldeak 

urtero egin behar duen ikastetxearen programazio orokorra onartzeko 

eta  ebaluatzeko  eskumenak  esleitzean”.  Izan  ere,  artikulu  honetako 

gainerako  ataletan  bezala,  kontseiluak  mendeko  zeregina  du,  eta 

beste  organo  baten  ekimenaren  mendean  dago;  kasu  honetan, 

Zuzendaritza Taldea da talde hori. Zuzendaritza Taldean, ikastetxeko 

zuzendaria  –ikusi  dugunez,  titularrak  proposatua  da  zuzendaria– 

egongo da,  jakina, baina baita, gainera, Barne Araudiaren arabera, 

titularrak  ikastetxe  bakoitzean  dituen  ordezkariak  ere.  Eskola 

Kontseiluak ezin izango du Zuzendaritza Taldeak egindako programa 

ordeztu. 

o Ikastetxearen kudeaketa ekonomikoaren ardura  izatea,  indarrean dagoen 

legediak  eskola‐kontseiluari  ematen  dion  ahalmenari  kalterik  egin  gabe. 

Hain  zuzen,  LODEren  57.  artikuluko  e)  idatz‐zatiak  hau  esaten  du: 

“Titularrak  hala  proposatuta,  Ikastetxeko  aurrekontua  onestea, 
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Administraziotik  etorritako  funtsei  nahiz  baimendutako  kopuruei 

dagokienez,  bai  eta  urteko  kontu‐ematea  onestea  ere”.  Eta  kontuan  izan 

behar da 77/85 AKEren  27.  idatz‐zatiko 3. paragrafoan adierazten dena: 

“Titularrak  proposatuta  soilik  onar  daiteke  aurrekontua.  Hortaz,  nahikoa 

eskumen‐maila du titularrak –bai eta aurrekontuari dagokionez ere–, eta ez 

du  bere  zuzendaritza‐ahalmenek  izaera  galdu  dutenik  pentsatzeko 

arrazoirik. Jakina, kontseiluak ez du aurrekontua egingo”. 

o “Beren  lehentasuna adierazi eta  Ikastetxea aukeratu duten  ikasle berriak” 

onartzeko  prozesuan,  bere  ahalmenak  gauzatzea  (1985eko  AKE,  5.  idatz‐

zatia),  elkartutako  erakundeekin  batera  Ikastetxearen  kooperatiba‐

izaeraren  eta  berezitasunen  balioa  jakinaraztea.  Ahalmen  horiek  aurrez 

aipatutako Legeek jasotzen dituzte.  

Gainera, kontuan izango da indarrean dauden legediak eta arauek zenbait 

alderdiri buruz zer ezartzen duten. Hona hemen zenbait alderdi:  

- “Ez  da  diskriminaziorik  izango  honako  arrazoi  hauengatik:  jaiotza, 

arraza,  sexua,  erlijioa,  iritzia,  edota  beste  edozein  egoera  edo 

zirkunstantzia pertsonal edo sozial” (2006ko LOEren 84.3. artikulua). 

- “Ikasle  bat  ikastetxe  publiko  batean  edo  itunpeko  ikastetxe  pribatu 

batean  matrikulatzeak  ikastetxearen  heziketa‐proiektua  errespetatu 

behar dela esan nahi du, legeetan ikasleei eta horien familiei aitortutako 

eskubideak  eta  artikulu  honen  3.  paragrafoan  ezarritakoa  aparte  utzi 

gabe” (2006ko LOEren 84.9. artikulua). 

- ATXIKITAKO  IKASTEGIEN  izaera  eskatzea  eta  ezartzea,  ikasleak 

onartzeari  begira,  egokitzat  hartuz  eta  lege‐baldintzak  betez  gero: 

“Lehen  hezkuntza,  derrigorrezko  bigarren  hezkuntza  edo  batxilergoa 

ematen  duten  ikastetxe  publikoetan  ikasleak  onartzeko  prozeduretan, 

ikastetxe horiek atxikita dituzten haur‐hezkuntzako,  lehen hezkuntzako 

edo derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikastetxeetatik datozen ikasleek 

izango dute  lehentasuna dauden plazak nahikoak ez direnean” (2006ko 

LOEren 84.7. artikulua).  

- “Ikastetxe publikoek edo  itunpeko  ikastetxe pribatuek ezin  izango dute, 

ezein  kasutan,  doako  irakaskuntzak  jasotzeagatik  familien  diru‐

kopururik  jaso,  ez  eta  ikasleen  familiei  fundazioetarako  edo 

elkarteetarako  ekarpenak  egiteko  betebeharra  eta  familia  horiei 

ekarpen  ekonomikoak  egitea  eskatzen  dieten  irakaskuntza‐arloko 

nahitaezko  zerbitzuak  ezarri  […]kategoria  horretatik  salbuetsita 

geratzen  dira  eskolaz  kanpoko  jarduerak,  jarduera  osagarriak  eta 
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eskola‐zerbitzuak.  Horiek,  nolanahi  ere,  borondatezkoak  izango  dira” 

(2006ko LOEren 88.1. artikulua). 

o Langileak  kontratatzeko  eta  kaleratzeko  ahalmen  erabakitzaileak 

gauzatzea, betiere, oinarrizko arauak errespetatuz eta  indarreko  legediak 

Ikastetxeko  Eskola  Kontseiluari/ordezkaritza‐organo  gorenari  irakasleen 

inguruko prozeduretan  emandako ahalmenak alde batera utzi gabe.  Ikus 

LODEren 57. artikuluko b) idatz‐zatia: 

“Zentroko  irakasleak  hautatu  edo  kaleratu  behar  direnean  parte  hartzea, 

60.  artikuluarekin  bat  etorriz”.  1.‐  “Itunpeko  ikastetxeetan  irakasle‐

kopuruan  egon  daitezkeen  hutsuneak  jendaurrean  iragarriko  dira”;  2.‐ 

“…Ikastetxeko  eskola‐kontseiluak  hautatze‐irizpideak  ezarriko  ditu, 

titularrarekin  hala  adostuta;  irizpide  horien  oinarri  izango  dira 

merezimendu‐  eta  gaitasun‐printzipioak”;  3.‐  “Zentroko  titularrak 

zuzendariarekin  batera  hautatuko  ditu  irakasleak,  eskola‐kontseiluak 

ezarritako hautatze‐printzipioekin bat etorriz”; 4.‐ “Hautatutako  irakasleen 

berri  emango dio  Ikastetxeko  titularrak  eskola‐kontseiluari”; 5.‐  “Itunpeko 

ikastetxeetako  irakasleak  kalera  daitezen,  Ikastetxeko  eskola‐kontseiluak 

aurretiaz eman beharko du bere  iritzia, bere kideen erabateko gehiengoak 

hartutako erabaki ziodunaren bidez”. Erabaki hori kontrakoa  izango balitz, 

LODEren  61.  artikuluak  aipatzen  duen  adiskidetze‐batzordea  berehala 

bilduko da. Eta, orobat, ikus 77/85 AKEren 24. eta 25. idatz‐zatiak. Eta kasu 

bakoitzean,  ikastolen  lan‐hitzarmenean  jasotako akordioak, bai eta haren 

….  xedapen  gehigarria  eta  Euskadiko  irakaskuntza  pribatuaren 

hitzarmena ere (jarri izen zuzena). 

o Indarreko  legeek  eta  arauek  itunpeko  irakaskuntza  Kooperatibetako 

gainerako  organoei  eta  hezkuntza‐komunitateko  kide  guztiei  ematen 

dizkieten  eskubideak  errespetatzea  eta  errespetaraztea.  Ikus  LOEren  114. 

artikulua, izenari buruzkoa, eta 119. artikulua, parte‐hartzeari buruzkoa, I. 

Tituluko 1. Kapituluan azaldua. 

o Titularrak  ikastetxearen  kudeaketa  ekonomikoan  duen  erantzukizunari 

dagokionez:  1985eko  ekainaren  27ko  AKE,  27.  idatz‐zatia,  3.  paragrafoa: 

“Bestalde, [Eskola] Kontseiluaren esku‐hartzea aurrekontu orokorraren zati 

bati  baino  ez  dagokio;  hain  zuzen,  administraziotik  eta  baimendutako 

kopuruak  jasotzetik  lortutako diruari.  Ildo horretan,  [Eskola] Kontseiluaren 

onarpenak  bermatzen  du  funts  publikoak  zuzen  erabiliko  direla,  eta 

baimendutako  kopuruek  ez  dutela  irakaskuntzaren  doakotasunaren 

printzipioa gezur bihurtuko. Baina, gainera, artikulu horren beraren arabera, 

titularrak  proposatuta  soilik  onar  daiteke  aurrekontua.  Hortaz,  nahikoa 
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eskumen‐maila du titularrak –bai eta aurrekontuari dagokionez ere–, eta ez 

du  bere  zuzendaritza‐ahalmenek  izaera  galdu  dutenik  pentsatzeko 

arrazoirik. Jakina, [Eskola] Kontseiluak ez du aurrekontua egingo”. 

o LOE‐REN  LEHEN  AZKEN  XEDAPENA.  10.  puntua,  Titularrak  ituna  ez 

betetzearen kausa eta ondorioei buruzkoa. 

10. Hezkuntza‐eskubidea arautzeko 8/1985 Lege Organikoaren, uztailaren 

3koaren, 62. artikuluak hau esango du: 

1.  Itunari  dagokionez,  ondokoak  dira  Ikastetxeko  titularrak  ez‐betetze 

arina egiteko arrazoiak: 

a) Diru‐kopuruak jasotzea, Hezkuntza Administrazioak edo ikastetxeko 

Eskola  Kontseiluak  baimendu  gabeko  eskola‐jarduera 

osagarriengatik  edo  eskolaz  kanpoko  jarduerengatik  nahiz  eskola‐ 

zerbitzuengatik, kasuan‐kasuan ezarritakoarekin bat etorriz. 

b) Titulu honetan partaidetzari buruz ezarritako arauak haustea. 

c) Irakasleak  kaleratzea,  jurisdikzio  eskudunaren  epaiak  adierazten 
duenean kaleratze horiek bidegabekoak direla. 

d) Administrazioari datuak emateko betebeharra haustea, datu horiek 

beharrezkoak direnean alokairuak eskuordetuta ordaintzeko. 

e) Borondatezkotasunaren  eta  bereizkeriarik  ezaren  printzipioa 

haustea,  jarduera  osagarrien,  eskolaz  kanpoko  jardueren  eta 

zerbitzu osagarrien inguruan. 

f) Dela  titulu honetako betebeharrak, dela Hezkuntzari buruzko  Lege 
Organikoaren  116.  artikuluko  3  eta  4.  paragrafoek  aipatu 

erregelamenduetako betebeharrak, dela zentroak sinatu itun‐agirira 

bildutako hizpaketetatik edozein, urratu eta urratze horretatik etor 

daitezkeen osterantzekoak. 

2.  Itunari  dagokionez,  ondokoak  dira  ikastetxeko  titularrak  ez‐betetze 

larria egiteko arrazoiak: 

a) Aurreko  paragrafoan  zerrendatutako  arrazoiak,  noiz  eta  hasitako 
administrazio‐  espedienteak  eta,  hala  denean,  jurisdikzio 

eskudunaren  epaiak  ondorioztatzen  duenean,  ez‐betetzea  gertatu 

zela  irabazteko  asmoarengatik,  asmo  argiarekin,  irakaskuntza‐

zerbitzua  ematean  nahasmendu  nabaria  izateagatik,  edo  ez‐

betetzea behin eta berriro egiteagatik, edo ez‐betetzea egiten den 

lehenengo aldia ez izateagatik. 

b) Itundutako  irakasgaiak  eskaintzea  doakotasun‐printzipioa  bete 

gabe. 
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c) Ikasleak onartzeari buruzko arauak haustea. 

d) Aurreko  artikuluetan  irakasleak  hautatu  zein  kaleratzeko  ezarri 
prozedura alde batera uztea. 

e) Konstituzioaren  16  eta  20.  artikuluetan  aitortutako  eskubideak 
urratzea, adiskidetze‐batzordearen epaiak hori ezartzen duenean. 

f) Adiskidetze Batzordearen akordioak ez betetzea. 

g) Titulu  honetan  edo  Hezkuntzari  buruzko  Lege  Organikoaren  116. 
artikuluko  3  eta  4.  paragrafoek  aipatu  erregelamenduetan  ez‐

betetze larri gisa hartutako enparauak. 

Aurrekoa gorabehera, ez‐betetzea arintzat  joko da, noiz eta hasitako 

administrazio‐espedienteak  ondorioztatzen  duenean,  ez‐betetzea 

gertatu  zela  irabazteko  asmorik  gabe,  asmo  argirik  gabe  eta 

irakaskuntza‐zerbitzua  ematean  nahasmendurik  sortu  gabe,  eta  ez‐

betetzea ez dela behin eta berriro egin, edo ez dela berriz egin. 

3.  Hezkuntza  Administrazio  eskudunak  egiaztatuko  du,  aurreko 

paragrafoetako ez‐betetzeak behin eta berriro egiten direla, hurrengo 

irizpideak kontuan hartuta: 

a) Aurretiaz  egindako  ez‐betetzeak  berriro  egiten  direnean,  nahikoa 
izango  da  egoera  horren  berri  ematea,  kasuan  kasuko  hezkuntza‐

ikuskatzailetzaren txostenaren bidez. 

b) Beste  ez‐betetze  bat  egiten  denean,  aurretiaz  egindako  ez‐

betetzearen  tipifikazioarekin  bat  ez  datorrena,  kasuan  kasuko 

administrazio‐espedientea hasi beharko da. 

4.  Itunaren ez‐betetze arinak berarekin ekarriko du: 

a) Hezkuntza Administrazioak ohartarazpena egitea. 

b) Titularrak ez badu ongitzen ez‐betetze arina, Administrazioak  isuna 

ezarriko  du;  isun  hori  izango  da  «beste  gastu  batzuk»  partidako 

zenbatekoaren erdia eta osoa bitartekoa. Halaber, partida hori izan 

beharko  da  isuna  zein  epealditan  ezarri  eta  epealdi  horretan 

indarrean  dagoen  hezkuntza‐itunaren  ekonomia‐moduluaren 

araberakoa.  Hezkuntza  Administrazio  zehatzaileak  finkatuko  du 

isunaren  zenbatekoa,  kasuan‐kasuan  ezarritako  mugen  barruan. 

Orobat, Hezkuntza Administrazio horrek  isuna kobratu ahal  izango 

du, hezkuntza‐ituna aplikatzeagatik  ikastetxeko titularrari ordaindu 

beharreko zenbatekoak konpentsatuta. 

5. Hezkuntza‐itunaren  ez‐betetze  larriak  berarekin  ekarriko  du  isuna 

ezartzea.  Isun  horren  zenbatekoa  izango  da  «beste  gastu  batzuk» 
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partidako zenbatekoaren osoa eta bikoitza bitartekoa. Halaber, partida 

hori  izan beharko da  isuna zein epealditan ezarri eta epealdi horretan 

indarrean  dagoen  hezkuntza‐itunaren  ekonomia‐moduluaren 

araberakoa.  Hezkuntza  Administrazio  zehatzaileak  finkatuko  du 

isunaren  zenbatekoa,  kasuan‐kasuan  ezarritako  mugen  barruan. 

Orobat, Hezkuntza Administrazio horrek isuna kobratu ahal izango du, 

hezkuntza‐ituna  aplikatzeagatik  ikastetxeko  titularrari  ordaindu 

beharreko zenbatekoak konpentsatuta. 

6. Itunaren ez‐betetze oso  larriak berarekin ekarriko du  ituna hutsaltzea. 

Halakoetan,  zentroan  dagoeneko  eskolatutako  ikasleei  kalterik  ez 

eragiteko,  Hezkuntza  Administrazioek  ezarri  ahal  izango  dute  ituna 

arian‐arian hutsaltzea. 

7. Ez‐betetze  eta  zehapen  oso  larriak  hiru  urtera  preskribatuko  dira, 

larriak  bi  urtera,  eta  arinak  urtebetera.  Preskripzio‐epea  geldiarazi 

egingo  da  adiskidetze‐batzordea  eratzen  denean,  itunpeko  zentroak 

gauzatutako ez‐betetzea zuzentzeko. 

 

 

 

 

 

 

2. Kapitulua.‐  IRAKASKUNTZA  KOOPERATIBAKO  PERTSONA  BAKARREKO 

GOBERNU ORGANOAK 

 

 

 

LEGE ERREFERENTZIAK

 

 ZUZENDARITZA MOTAREN DISEINUARI buruzkoak: 

o 8  AKEren  20.,  21.  eta  22.  idatz‐zatiak,  titularrak  funts  publikoak  erabiliz 

ikastetxeak  sortzeko  eta  zuzentzeko  duen  ahalmenei  buruzkoak,  eta  legeek 

hezkuntza‐komunitateari Eskola Kontseiluaren bidez zuzendaria izendatzeko eta 

kargutik kentzeko ematen dioten parte‐hartzeari buruzkoak: 
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“Argi  dirudi  zuzendariaren  izendapenari  dagokionez,  lege‐proiektuan  eta 

irakaskuntza‐jardueran  figura  garrantzitsua  denez,  titularraren  ahalmen 

erabakitzaileak  proiektatu  behar  direla,  zentroa  zuzentzeko  duen  oinarrizko 

eskubidea bermatze aldera. Lege‐proiektuak, 57., 58., 59. eta 61. artikuluetan, 

titularraren  ahalmen  erabakitzaile  hori  babesten  du;  izan  ere,  titularraren 

lehentasunak  errespetatuko  direla  bermatzen  du  zentzuz,  bai  Eskola 

Kontseiluarekin  bat  etorrita  zuzendaria  berariaz  izendatzen  duenean,  bai 

Eskola Kontseiluari hautagai‐hirukote bat proposatzeko. Ez da egokia  izango 

ondoren  hirukote  gehiago  aurkeztea,  eta  aurrena  aurkeztutako  hirukotetik 

aukeratuko du zuzendaria Kontseiluak”.  

o 85  AKEren  27.  idatz‐zatia,  4.  paragrafoa,  Zuzendaritza  Taldearen 

prebalentziari buruzkoa:  

“Izan  ere,  artikulu  honetako  gainerako  ataletan  bezala,  [Eskola]  kontseiluak 

mendeko zeregina du, eta beste organo baten ekimenaren mendean dago; kasu 

honetan, Zuzendaritza Taldea da talde hori. Zuzendaritza Taldean,  ikastetxeko 

zuzendaria  –ikusi  dugunez,  titularrak  proposatua  da  zuzendaria–  egongo  da, 

jakina,  baina  baita,  gainera,  Barne  Araudiaren  arabera,  titularrak  ikastetxe 

bakoitzean  dituen  ordezkariak  ere.  Eskola  Kontseiluak  ezin  izango  du 

Zuzendaritza Taldeak egindako programa ordeztu”. 

o LODEren  54.  artikulua,  Sarreran  aipatua,  itunpeko  ikastetxeetako  gobernu‐

organoei buruzkoa:  

1.  “Itunpeko ikastetxeek, gutxienez, ondoko gobernu‐organoak izango dituzte: 

Zuzendaria; Eskola Kontseilua, hurrengo artikuluetan ezarritako osaera eta 

funtzioak izango dituena; eta Irakasleen Klaustroa”.  

2.  LODEren  54.2.  artikuluak,  zuzendari  pedagogikoaren  funtzioei  buruzkoak, 

hau  ezartzen  du  g)  idatz‐zatian:  “Barne‐araudiak  berari  esparru 

akademikoan eratxiki dizkion beste ahalmen guztiak. 

3.  “Barne‐araudian ezarriko dira, hala denean, gainerako gobernu‐organoak, 

pertsona bakarrekoak nahiz kide anitzekoak”. 

o LODEren  57.  artikuluko  l)  idatz‐zatia,  Sarreran aipatua,  Eskola Kontseiluaren 

funtzioei buruzkoa:  “Titularrak hala proposatuta, Ikastetxearen barne‐araudia 

onestea”. 

o LOEren 120. artikulua, Ikastetxeen pedagogia‐, antolamendu‐ eta kudeaketa‐

autonomiari buruzkoa. 2. paragrafoa: 

“Ikastetxeek  autonomia  izango  dute  heziketa‐proiektua,  kudeaketa‐proiektua 

eta antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko arauak lantzeko, onartzeko 
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eta gauzatzeko”. Eta 4. paragrafoa:  “Ikastetxeek, beren autonomia baliatuta, 

esperimentazioak, lan‐planak eta antolatzeko moduak hartu ahal izango dituzte, 

edo  eskola‐  ordutegia  zabaldu  ahal  izango  dute,  Hezkuntza  Administrazioek 

ezartzen dituzten baldintzetan. Edonola ere, familiei ez zaie ekarpenik ezarriko, 

ezta Hezkuntza Administrazioei eskakizunik ere”. 

o Euskadiko Kooperatibei buruzko Legea eta ……… Irakaskuntza kooperatibaren 

Estatutu Sozialak:  

Ikusi/adierazi  Kooperatibei  buruzko  Legean  edo  Estatutu  Sozialetan,  Batzar 

Nagusiak  eta  Kontseilu  Errektoreak  Kooperatibaren  xede  soziala  lortzeko 

zuzendaritza‐egitura egokia eratzeko duten ahalmenei buruzko artikuluak. 

 

 ZUZENDARI/ZUZENDARI  NAGUSI/ZUZENDARI  KUDEATZAILE  figurari  buruzkoak 

eta GOI ZUZENDARITZAREN kontratu‐esparruari buruzkoak: 

Goi  Zuzendaritzaren  (zuzendaria/zuzendari  nagusia/zuzendari  kudeatzailea) 

figurari eta kontratu‐esparruari buruzko erreferentziak eta iruzkinak. 

Ikastetxe  publikoetan,  ez  dago  Goi  Zuzendaritzarik.  Izan  ere,  Hezkuntza 

Administrazioak    ez  die  titularrari  dagozkion  erantzukizun  eta  ahalmenak  haien 

izenean erabiltzeko “botererik” ematen ikastetxe publikoetako zuzendariei. 

 

Bestalde,  goi‐zuzendarien  kontratuari  buruzko  legea  berri  samarra  da  (1985eko 

urtarrilean  sartu  zen  indarrean)  eta  oso  gutxitan  izaten  dira  kontratu  hori 

indarrean dagoen egoerak. 

Goi Zuzendaritza kooperatibetan. 

Horren  guztiaren  ondorioz,  eta  zuzendaritza‐erantzukizunak  bereganatzeko 

zailtasunak,  hezkuntzaren  eta  kooperatiben  sektorearen  berezitasunak  eta 

zuzendari  askoren  lanbide‐ibilbide  espezifikoa  erantsita,  ulertzen  da  Goi 

Zuzendaritza oso kooperatiba gutxitan aintzat hartzea. 

Irakaskuntza Kooperatiben hastapenetan, Kontseilu Errektoreak edo presidenteak 

Goi Zuzendaritzako funtzioak bete zitzaketen zuzenean  ikastetxean, eta zuzendari 

pedagogikoak, berriz, funtzio pedagogikoak, akademikoak eta teknikoak baino ez, 

ordezkaritza‐organoko  presidente  gisa  esleitzen  zitzaizkienen  arabera.  Baina 

ikastetxeek  egun  dituzten  gobernu‐  eta  kudeaketa‐beharrek  errealitate  hori 

gainditu dute; izan ere, profesionalek egunero jardutea behar dute ikastetxeek, eta 

sektorean  eskarmentua  eta  jarraitutasuna  izatea;  batez  ere,  erabiltzaileen 

kooperatibetako  organo  errektoreetan  gertatzen  diren  ohiko  aldaketak 

konpentsatzeko.  
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Kooperatiba  integraletan eta  lan elkartuko kooperatibetan, beren  izaera dela eta, 

bermatuta  daude  titularra  egunero  ikastetxean  egotea  eta  erakunde  titularreko 

partaideek zuzendari‐funtzio konplexuak ezagutzea. Baina ez da Goi Zuzendaritzari 

dagozkion erantzukizunak –Zuzendaritza Tekniko‐Pedagogikoaren eginkizunetatik 

bereizita edo ez– betetzeko inor izendatu behar.  

Askotan,  zuzendari  kudeatzaileak  edo  administratzaileak/zuzendari 

nagusiak/zuzendari  pedagogiko,  akademiko  eta  teknikoak  goi‐zuzendaritzako 

funtzioak  eta  erantzukizunak  dituzte  de  facto,  eta  batzuetan  biek  batera, 

aipatutako  Errege  Dekretuak  ezartzen  duenaren  arabera.  Biak  Kontseilu 

Errektorearen mendean  daudenean  eta  haren  aurrean  erantzule  direnean  soilik 

gerta  liteke  hori.  Ez  dute,  ordea,  elkarrekiko  mendekotasunik,  eta  titularraren 

izenean jarduteko ahalmena dute funtzio horiek betetzeko. 

Halaber,  ohikoa  da  Irakaskuntza  Kooperatibetan  zuzendari  izateko  izendatutako 

pertsonak,  ezarritako  lege‐baldintzak  betez  Zuzendaritza  Akademiko  eta 

Pedagogikoaren  funtzioak  egiteaz  gain,  Gobernu  Nagusiari  dagozkion  funtzioak 

ere  betetzea.  Besteak  beste:  kudeaketa  ekonomikoa,  kontratazioa,  matrikula, 

zerbitzu  osagarriak,  eta  elkartea  ordezkatzeko  gainerako  ekitaldiak.  Horren 

guztiaren kontuak Kooperatibako Kontseilu Errektoreari eman behar dizkio. Kasu 

horretan,  harreman  motari  dagokionez,  de  facto  eta  legez  Goi  Zuzendaritzako 

harremana dela esan daiteke. 

 

Kooperatiba  bakoitzari  eta  egoera  horretan  dauden  langileei  dagokie  Goi 

Zuzendaritzako  harreman‐esparrua  zehaztea,  negoziatzea  eta  idatziz  jasotzea. 

Horretarako,  Estatutu  Sozialak  hartu  behar  dituzte  kontuan,  bai  eta  Goi 

Zuzendaritzaren harremanak arautzen dituen Errege Dekretua eta eragindakoaren 

aurreko lanbide‐ibilbidea eta lan‐harremanak ere. 

 

 

Lege‐erreferentziak

 

EUSKADIKO KOOPERATIBEI BURUZKO LEGEA eta ……… Irakaskuntza Kooperatibaren 

ESTATUTU SOZIALAK. Zuzendariaren/zuzendari nagusiaren/zuzendari kudeatzailearen 

figurari buruzko artikuluak. 

Gurasoen kooperatiba baten estatutu sozialetan ezarritakoaren adibide bat:  

 …. artikulua. Kontseilu Errektoreari dagozkio: 

c)  Zuzendaria/zuzendari  kudeatzailea/zuzendari  nagusia  eta  saileko 

zuzendariak  izendatzea, bai eta haiek kargutik kentzea, eta haien ahalmen, 
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betebehar  eta  ordainsariak  zehaztea  ere.  Behar  denean,  haien  aurkako 

erantzukizun‐ekintzak gauzatzea. 

d) Ahalmenak ematea eta dokumentu publiko  zein pribatuak  sinatzea, Batzar 

Nagusiak edo Kontseilu Errektoreak hartutako akordioak betez. 

 …. artikulua. Zuzendari kudeatzailea. Izendapena eta kargu‐uztea. 

Bat:  Kontseilu  Errektoreak  zuzendari  kudeatzailea  izenda  dezake.  Ez  da 

beharrezkoa kooperatibako bazkidea izatea. 

Zuzendari  kudeatzaileak  Kontseilu  Errektoreak  emandako  ahalmenak 

izango ditu. Kontseilu Errektoreak kontrolatuko du haren lana, etengabe 

eta zuzenean. 

Hiru:  Izendapena,  ahalordetzea  eta  kargu‐uztea,  edozein  dela  ere  kausa, 

Kooperatiben Erregistroan jasoko da.  

Lau:  Kontseilu  Errektoreak  adostutako  epea  amaitu  baino  lehen  erabaki 

dezake zuzendari kudeatzailea kargutik kentzea. 

Bost:  Kontseilu  Errektorearentzat  aurreikusitako  erantzukizun‐arauak 

aplikatuko zaizkio zuzendari kudeatzaileari. 

 37. artikulua. Zuzendari kudeatzailearen betebeharrak eta erantzukizunak. 

o 1382/1985  ERREGE  DEKRETUA,  Goi  Zuzendaritzaren  lan‐harremana  arautzen 

duena.  Arau  horrek marjina  handia  ematen  dio  harreman  horretako  alderdien 

arteko  itunari. Gainera, kontratuan  tratatu beharreko gaiaren oinarrizko eskema 

zehazten du; izan ere, ondorioztatu da arau‐tratamendu osoagoa egin behar dela, 

zailagoa baita alderdiak ados jartzea. 

- 1.2.  artikulua:  “Goi‐zuzendaritzako  langileak  enpresaren  titulartasun 

juridikoari  atxikitako  botereak  eta  enpresaren  helburu  orokorrei  lotutako 

botereak dituzten langileak dira. Autonomia eta erantzukizun osoa dute, eta 

hauek dituzte muga bakarrak: titulartasuna duen pertsonak edo erakundeko 

gobernu‐  eta  administrazio‐organo  gorenek  emandako  irizpide  eta 

jarraibideak”. 

- 4.artikulua. Kontratuaren forma eta edukia. 

Bat:  “Goi‐zuzendaritzako  langileen  lan‐kontratu berezia  idatziz  formalizatuko 

da,  bi  aletan,  bat  alderdi  kontratugile  bakoitzarentzat.  Idatzizko  itunik 

ezean,  goi‐zuzendaritzako  langiletzat  hartuko  da  langilea,  baldin  eta 

Langileen  Estatutuaren  8.1.  artikuluan  aipatutako  baldintzak  betetzen 

badira  eta  lansari  profesionala  Errege  Dekretuaren  1.2.  artikuluan 

zehaztutakoarekin bat badator. 
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Bi:  “Kontratu horretan, hau adieraziko da gutxienez:  

a)  Alderdien identifikazioa. 

b)  Kontratuaren xedea. 

c)  Adostutako  lansaria,  partida  bakoitza  zehazturik,  eskudirutan  edo 

jenerotan. 

d)  Kontratuaren iraupena [idatzizko itunik ezean, finkoa, 6. artikulua]. 

e)  Errege Dekretu honetan ezartzen diren gainerako klausulak”. 

- 9. artikulua. Barne‐sustapena.  

Bat.  Errege  Dekretu  honen  4.  artikuluan  araututako  idatzizko  kontratua 

formalizatu  beharko  da,  enpresa  batekin  ohiko  lan‐harreman  batez 

lotutako  langilea  goi‐zuzendaritzako  jarduera  egitera  igotzen  bada, 

enpresa  horretan  bertan  edo  harekin  talde‐harremana  edo  beste 

harreman‐mota bat duen beste enpresa batean. 

Bi.  Kasu horietan, kontratuan zehaztuko da harreman bereziak aurreko ohiko 

harremana ordezkatzen duen edo eteten duen. Kontratuan hori berariaz 

zehaztu  ezean,  ohiko  lan‐harremana  eten  egin  dela  ulertuko  da.  Lan‐

harreman  bereziak  ohiko  lan‐harremana  ordezkatuz  gero,  dagokion 

berritze‐akordioa egin eta bi urtera izango du ondorioa berritze horrek. 

Hiru. Aurreko ohiko  lan‐harremana etenda geratu bada,  lan‐harreman berezia 

iraungitzean,  langileak  aukera  izango  du  ohiko  lan‐harremanari  berriz 

ekiteko, iraungipen horren ondorioz dagozkion kalte‐ordainak alde batera 

utzi gabe. Hala ere, goi‐zuzendaritzako  lan‐kontratu berezia diziplinazko 

iraizpenagatik iraungitzen bada eta iraizpena bidezkotzat jotzen bada. 

- 10. artikulua. Goi‐zuzendariak nahita kontratua iraungitzea. 

- 11. artikulua. Enpresariak nahita kontratua iraungitzea. 

Bat.  Enpresariak  atzera  egiteagatik  iraungi  daiteke  lan‐kontratua.  Kasu 

horretan,  idatziz  jakinarazi  behar  du,  eta  aurreabisua  eman,  10.1. 

artikuluan  zehaztutako  terminoetan.  Kasu  horretan,  goi‐zuzendariak 

kontratuan  adostutako  kalte‐ordainak  jasotzeko  eskubidea  izango  du; 

itunik  egon  ezean,  kalte‐ordaina  zazpi  eguneko  lansariaren  baliokidea 

izango  da,  eskudirutan,  zerbitzu‐urte  bakoitzeko,  sei  hileko  soldatako 

mugarekin. 

Aurreabisuaren  baldintza  ez  bada  osorik  edo  partzialki  betetzen,  goi‐

zuzendariak  eskubidea  izango  du  horren  kalte‐ordaina  jasotzeko:  bete 

gabeko aldiaren iraupenari dagozkion soldaten baliokidea. 
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Bi.  Kontratua enpresariak erabakita  iraungi daiteke,  iraizpenaren bidez, goi‐

zuzendariak  ez‐betetze  larria  eta  erruduna  egiten  badu.  Kasu  horretan, 

iraizpena  Langileen  Estatutuen  55.  artikuluan  ezarritako  forman  eta 

ondorioekin egingo da; kalte‐ordainei dagokienez, iraizpena bidegabetzat 

jotzen  bada,  kontratuan  adostutako  zenbatekoak  egokituko  zaizkio  goi‐

zuzendariari, baina, horrelakorik ezean, hogei eguneko soldata  jasoko du 

zerbitzu‐urte  bakoitzeko,  eskudirutan,  eta  hamabi  hileko  soldata  izango 

da muga. 

Hiru.  Iraizpena  bidegabekotzat  edo  nulutzat  joz  gero,  enpresariak  eta  goi‐

zuzendariak adostu beharko dute  langilea berriz  lanean hasiko den  edo 

artikulu  honetako  bigarren  paragrafoan  aurreikusitako  kalte‐ordain 

ekonomikoak  jasoko  dituen.  Akordiorik  lortu  ezean,  kalte‐ordain 

ekonomikoak  jasoko  ditu.  Goi‐zuzendaria  lanean  berriro  hasiko  balitz, 

Errege Dekretu honen 9.3. artikuluan xedatutakoa bete beharko litzateke. 

 

o ZUZENDARITZA TEKNIKOARI ETA/EDO PEDAGOGIKOARI buruzkoak: 

 Ikastetxeko zuzendariaren ahalmenak. LODEren 54.2. artikulua:  

 Ikastetxeko  hezkuntza‐jarduera  guztiak  zuzentzea  eta  koordinatzea, 

indarreko  xedapenen  arabera,  ikastetxeko  Eskola  Kontseiluaren  funtzioei 

kalte egin gabe. 

 Irakasleen buru izatea. 

 Ekintza akademikoak eta kide anitzeko organoen bilerak deitzea, eta haietan 

buru izatea. 

 Ikastetxeko ziurtagiri eta dokumentu akademikoei oniritzia ematea. 

 Ikasleen diziplinaren arloan sortzen diren gai  larriak ebaztea  (10/2002 Lege 

Organikoak gehitua).  

 Barne‐araudiak berari esparru akademikoan eratxiki dizkion beste ahalmen 

guztiak. 

o 85  AKEren  22.  idatz‐zatia,  Eskola  Kontseiluaren  parte‐hartzea  zuzendaria 

(hezkuntza‐teknikaria  edo  zuzendari  pedagogikoa)  izendatzeko.  1.  paragrafoa, 

Eskola  Kontseiluaren  esku‐hartzea  ikastetxeko  zuzendaria  izendatzeko  eta  kargua 

kentzeko. 

Argi  dirudi  zuzendariaren  izendapenari  dagokionez,  lege‐proiektuan  eta 

irakaskuntza‐jardueran  figura  garrantzitsua  denez,  titularraren  ahalmen 

erabakitzaileak  proiektatu  behar  direla,  zentroa  zuzentzeko  duen  oinarrizko 
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eskubidea  bermatze  aldera.  Lege‐proiektuak,  57.,  58.,  59.  eta  61.  artikuluetan, 

titularraren  ahalmen  erabakitzaile  hori  babesten  du;  izan  ere,  titularraren 

lehentasunak errespetatuko direla bermatzen du zentzuz, bai Eskola Kontseiluarekin 

bat  etorrita  zuzendaria  berariaz  izendatzen  duenean  (LODEren  proiektuaren  59.1. 

artikulua),  bai  Eskola  Kontseiluari  hautagai‐hirukote  bat  proposatzeko.  59. 

artikuluko  2.  paragrafoaren  arabera,  ondoriozta  daiteke  ez  dela  egokia  ondoren 

hirukote  gehiago  aurkeztea,  eta  [Eskola]  Kontseiluak  aurrena  aurkeztutako 

hirukotetik aukeratu behar duela zuzendaria. 

Zuzendariak  bete  behar  dituen  baldintzak  LODEren  proiektuaren  59.  artikuluko  1. 

idatz‐zatian jasotzen dira. Horien helburua zuzendari, koordinatzaile eta buruzagitza 

akademikoa  bete  behar  dituenak  beharrezko  gaitasun  pedagogikoa  eta 

irakaskuntzako esperientzia dituela bermatzea da. 

o LODEren 59. artikulua: 

1)  Itunpeko  ikastetxeetako  zuzendaria  izendatuko  da  titularra  eta  eskola‐

kontseilua  aurretiaz  ados  jarrita.  Zentroko  eskola‐kontseiluak  erabakia 

hartuko du bere kideen erabateko gehiengoarekin. 

2)  Horiek ados  jartzen ez badira,  Ikastetxeko eskola‐ kontseiluak  izendatuko du 

zuzendaria, titularrak proposatutako hiru  irakasleen artean. Zentroko eskola‐

kontseiluak erabakia hartuko du bere kideen erabateko gehiengoarekin. 

3)  Zuzendariaren agintaldiak hiru urte iraungo du. 

4)  Zuzendaria kentzeko,  Ikastetxeko titularraren eta eskola‐kontseiluaren arteko 

adostasuna beharko da. 

BESTE BATZUK: 

 Hezkuntza,  Unibertsitate  eta  Ikerketa  Sailaren  201/2008  Dekretua,  abenduaren 

2koa,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  unibertsitateaz  kanpoko  ikastetxeetako 

ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa, V. Tituluan aipatua. Besteak beste: 

 ‐  50. artikulua: Neurri zuzentzaileak aplikatzeko organo eskumenduna. 

3. “Zuzendaria  (tekniko, akademiko edo pedagogikoa) da kontrakoak diren 

edota  bizikidetzan  kalte  larriak  eragiten  dituzten  jokabideak  zuzentzeko 

eskumena duen organoa”.  

“Eskola  Kontseilua  da Dekretu  honek  ezartzen  dituen mugetan  zuzendariak 

(tekniko, akademiko edo pedagogikoak) hartu dituen erabakiak berrikusteko 

eskumena duen organoa”. 

‐  63. artikulua:  Aplikatu beharreko neurri zuzentzailea erabakitzea. 
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3.  “Zuzendariak  (tekniko, akademiko  edo pedagogikoak) hartutako  erabakia 

helarazi  beharko  dio  Eskola  Kontsei¬luari  eta  ikastetxeko  Irakasleen 

Klaustroari, horren berri izan dezaten”. 

 ‐  65. artikulua: Eskola Kontseiluaren aurrean erreklamazioa jartzea. 

‐  66. artikulua: Eskola Kontseiluaren erabakia. 

2.  “…Eskola  Kontseiluak  bere  eskumenak  eskuordetu  ahalko  dizkie 

ikastetxeak  Barne  Araudian  ezarrita  dituen  ordezko  batzordeei  edo 

horretarako  eratutako batzorde bati, betiere  kideek  erabakia gehiengo osoz 

onartzen  badute.  Nolanahi  ere,  Dekretu  honen  aplikazioarekin  lotutako 

funtzioak betetzeko, Eskola Kontseilurako  legez ezarritako gurasoen,  ikasleen 

eta  irakasleen  proportzioak  errespetatu  beharko  dira,  eta  horretarako  boto 

haztatu sistema ezarri ahalko da”. 

o Pertsona  bakarreko  gobernu‐organo,  Zuzendaritza  Taldeko  kide,  zuzendari‐

zuzendariorde‐etapako koordinatzaile, ikasketaburu eta antzekoei buruzkoak: 

- Euskadiko Kooperatibei buruzko Legea eta ......... Irakaskuntza Kooperatibaren 

Estatutu Sozialak: Batzar Nagusiak eta Kontseilu Errektoreak kooperatibaren 

xede  soziala  lortzeko  zuzendaritza‐egitura  egokia  eratzeko  duten  ahalmenei 

buruzko artikuluak. 

Gurasoen kooperatibaren adibidea, aurreago aipatua:  

 30. artikulua: Bi. Kontseilu Errektoreari dagokio. 

c)  Zuzendari  kudeatzailea  eta  saileko  zuzendariak  izendatzea,  bai  eta 

haiek  kargutik  kentzea,  eta  haien  ahalmen,  betebehar  eta 

ordainsariak zehaztea ere. Behar denean, haien aurkako erantzukizun‐

ekintzak gauzatzea. 

- ZUZENDARITZA  TALDEAK  (titularrak  osatua  eta  BAn  zehaztua)  Eskola 

Kontseiluarekiko  duen  PREBALENTZIAri  dagokionez,  85.  AKEren  27.  idatz‐

zatiko  4.  paragrafoaren  erreferentziak  ,  TITULU  honetako  1.  kapituluan 

aipatuak: 

- LODEren 54. artikulua, itunpeko ikastetxeetako gobernu‐organoei buruzkoa. 

- LODEren  57.  artikuluko  l)  idatz‐zatia:  “Titularrak  hala  proposatuta, 

Ikastetxearen barne‐araudia onestea”. 

 Zuzendaritza  Taldeko  eta  Kudeaketa  Taldeko  pertsonen  zereginaren  esparruari 

eta/edo onespenari buruzkoak. 

- Euskadiko gizarte‐ekimeneko ikastetxeen lan‐ hitzarmen kolektiboa (Ikastolen 

hitzarmenak ez du zehazten):  
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 26.2.  artikulua.  Lanaldia:  “Zuzendari,  zuzendariorde,  ikasketaburu  nahiz 

saileko  buru  mailetakoak  diren  irakasleek  urtean  euren  irakaskuntza 

motari dagozkionak baino 210 ordu gehiago edukiko dituzte”. 

 29.  artikulua.  Asteko  lanaldia:  [Irakasleentzat]  “…euren  irakaskuntza 

motari dagokion lanaldia baino bost ordu gehiago edukiko dituzte astero; 

ordu horietan, ikastetxean bertan, nork bere eginkizunetan jardungo du”. 

 

- 3. Kapitulua.‐  IRAKASKUNTZA  KOOPERATIBAKO  KIDE  ANITZEKO 

GOBERNU ORGANOAK 

 

 

 

LEGE ERREFERENTZIAK 

 

OHARRA: 2. kapitulukoak ere kontuan izan behar dira. 

 ZUZENDARITZA  TALDEAREN  eginkizunaren  irismena,  egitura  eta/edo  lan‐

esparruari buruzkoak: 

- Euskadiko Kooperatibei buruzko Legea eta ......... Irakaskuntza Kooperatibaren 

Estatutu Sozialak. 

Hona hemen gurasoen kooperatiba baten Estatutuetan jasotakoaren adibide 

bat: 

 30. artikulua: Bi. Kontseilu Errektoreari dagokio: 

c)  Saileko zuzendariak izendatzea, bai eta haiek kargutik kentzea, eta 

haien  ahalmen,  betebehar  eta  ordainsariak  zehaztea  ere.  Behar 

denean, haien aurkako erantzukizun‐ekintzak gauzatzea. 

Ikus Kooperatibei buruzko Legean kide anitzeko organoei buruz 

dagoen arau‐erreferentzia. 

 37.  artikulua:  ZUZENDARI  KUDEATZAILEAREN  betebeharrak  eta 

erantzukizunak. BOST. 

d)  “Kontseilu  Errektoreari  kooperatibako  saileko  zuzendarien 

izendapena eta kargu‐uztea proposatzea, eta xede  soziala  lortzeko 

behar diren agintariak edo exekutiboak izendatzea”.  

‐  85 AKE, 27. idatz‐zatia, 4. paragrafoa, Zuzendaritza Taldearen prebalentziari 

buruzkoa:  
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“Izan  ere, artikulu honetako gainerako ataletan bezala,  [Eskola] Kontseiluak 

mendeko  zeregina  du,  eta  beste  organo  baten  ekimenaren mendean  dago; 

kasu  honetan,  Zuzendaritza  Taldea  da  talde  hori.  Zuzendaritza  Taldean, 

ikastetxeko  zuzendaria –ikusi dugunez,  titularrak proposatua da  zuzendaria– 

egongo da, jakina, baina baita, gainera, Barne Araudiaren arabera, titularrak 

ikastetxe bakoitzean dituen ordezkariak ere. Eskola Kontseiluak ezin  izango 

du Zuzendaritza Taldeak egindako programa ordeztu”. 

‐  LODEren 54. artikulua, sarreran aipatua, itunpeko ikastetxeetako gobernu‐

organoei buruzkoa:  

1.  “Itunpeko  ikastetxeek,  gutxienez,  ondoko  gobernu‐organoak  izango 

dituzte:… zuzendaria; Eskola Kontseilua, hurrengo artikuluetan ezarritako 

osaera eta funtzioak izango dituena; eta Irakasleen Klaustroa”.  

3.  “Barne‐araudian  ezarriko  dira,  hala  denean,  gainerako  gobernu‐

organoak, pertsona bakarrekoak nahiz kide anitzekoak”. 

 

- LOEren  125.  artikulua.  Zuzendaritza  Taldeak  egin  beharreko  urteko 

programazio orokorra. 

Ikastetxeek urteko programazio orokorra  landuko dute  ikasturte bakoitzaren 

hasieran.  Programazio  horrek  ikastetxearen  antolamenduari  eta 

funtzionamenduari  lotutako  alderdi  guztiak  jasoko  ditu,  proiektuak, 

curriculuma,  arauak  eta  itundutako  eta  onartutako  jardun‐plan  guztiak 

barnean hartuta. 

- LODEren 57. artikuluko l) idatz‐zatia, sarreran aipatua, Eskola Kontseiluaren 

funtzioei buruzkoa: 

“Titularrak hala proposatuta, Ikastetxearen barne‐araudia onestea”.  

- Euskadiko  Kooperatibei  buruzko  Legea  eta  .........  Irakaskuntza 

Kooperatibaren  Estatutu  Sozialak:  Ikusi/adierazi Estatutu  Sozialetan, Batzar 

Nagusiak  eta  Kontseilu  Errektoreak  kooperatibaren  xede  soziala  lortzeko 

zuzendaritza‐egitura egokia eratzeko duten ahalmenei buruzko artikuluak. 

 

 ESKOLA KONTSEILUAri buruzkoak: 

‐  119.  artikulua.  Parte‐hartzea  ikastetxe  publikoen  eta  itunpeko  ikastetxe 

pribatuen funtzionamenduan eta gobernuan.  
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1.  Hezkuntza  Administrazioek  hezkuntza‐komunitateak  ikastetxeen 

antolamenduan,  gobernuan,  funtzionamenduan  eta  ebaluazioan  izan 

behar duen parte‐hartzea bermatuko dute. 

2.  Hezkuntza‐komunitateak Eskola Kontseiluaren bitartez hartuko du parte 

ikastetxeen gobernuan. 

3.  Irakasleek Klaustroari,  irakasleen koordinazio‐ organoei eta maila berean 

eskolak ematen dituzten irakasle taldeei dagozkien erabaki pedagogikoak 

hartzen parte hartuko dute. 

4.  Hezkuntza Administrazioek, bestalde,  ikasleek beren taldeko eta mailako 

ordezkarien  eta  Eskola  Kontseiluan  dituzten  ordezkarien  bitartez 

ikastetxeen funtzionamenduan parte har dezaten bultzatu beharko dute. 

5.  Gurasoek eta  ikasleek, halaber, beren elkarteen bitartez parte hartu ahal 

izango  dute  ikastetxeen  funtzionamenduan.  Hezkuntza  Administrazioek 

horiei zuzendutako informazioa eta prestakuntza ematen lagunduko dute. 

6.  Ikastetxeek  kide  anitzeko  honako  gobernu‐organo  hauek  izango  dituzte 

gutxienez: Eskola Kontseilua eta Irakasleen Klaustroa. 

‐  125. artikulua. Urteko programazio orokorra. 

Ikastetxeek urteko programazio orokorra  landuko dute  ikasturte bakoitzaren 

hasieran.  Programazio  horrek  ikastetxearen  antolamenduari  eta 

funtzionamenduari  lotutako  alderdi  guztiak  jasoko  ditu,  proiektuak, 

curriculuma,  arauak  eta  itundutako  eta  onartutako  jardun‐plan  guztiak 

barnean hartuta. 

- 1985eko ekainaren 27ko AKE, 27. idatz‐zatia, 3. paragrafoa: “Bestalde, [Eskola] 

Kontseiluaren esku‐hartzea aurrekontu orokorraren zati bati baino ez dagokio; 

hain zuzen, administraziotik eta baimendutako kopuruak  jasotzetik  lortutako 

diruari.  Ildo horretan,  [Eskola] Kontseiluaren  onarpenak bermatzen du  funts 

publikoak  zuzen  erabiliko  direla,  eta  baimendutako  kopuruek  ez  dutela 

irakaskuntzaren doakotasunaren printzipioa gezur bihurtuko. Baina, gainera, 

artikulu  horren  beraren  arabera,  titularrak  proposatuta  soilik  onar  daiteke 

aurrekontua.  Hortaz,  nahikoa  eskumen‐maila  du  titularrak  –bai  eta 

aurrekontuari dagokionez ere–, eta ez du bere zuzendaritza‐ahalmenek izaera 

galdu  dutenik  pentsatzeko  arrazoirik.  Jakina,  [Eskola]  Kontseiluak  ez  du 

aurrekontua egingo”. 

‐  Laugarrena:  Eskola  Kontseiluak  Zuzendaritza  Taldearekiko  duen 

mendekotasunari  buruzkoa,  2.  kapituluan  aipatua:  “Izan  ere,  artikulu 
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honetako gainerako ataletan bezala, Kontseiluak…  […]. Eskola Kontseiluak 

ezin izango du Zuzendaritza Taldeak egindako programa ordeztu”. 

‐  Bosgarrena:  “Arau‐multzo horretatik,  LODEren 57. artikuluko 1)  idatz‐zatiari 

ere  egiten  zaio  kontra. Haren arabera, Kontseiluaren  funtzioa da,  titularrak 

hala  proposatuta,  ikastetxeko  barne‐araudia  onartzea.  Zalantzarik  gabe 

araudia oso garrantzitsua bada  ere,  egia da, helegite‐aurkezleek adierazten 

dutenez, 57. artikuluan  kontra  egindako gainerako ataletan bezala,  [Eskola‐

]Kontseiluaren eskumenek eskumen‐ eta ekimen‐marjina handia uzten diotela 

titularrari;  izan  ere,  titularraren  proposamenei  buruz  soilik  eman  dezake 

iritzia eskola‐kontseiluak”. 

 

 Itunpeko ikastetxe pribatuen ESKOLA KONTSEILUAREN OSAERA 

- 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  (EHAA, 2007‐02‐

05). 

 8.  paragrafoa. Hezkuntza‐eskubidea  arautzeko  8/1985  Lege Organikoaren 

56.1. artikulua honela geratuko da idatzita: 

«1.  Itunpeko  ikastetxe  pribatuen  Eskola  Kontseilua  osatuko  dutenak 

honako hauek dira:  

- Zuzendaria.  

- Ikastetxearen titularraren hiru ordezkari.  

- Ikastetxea  kokatuta  dagoen  udalerriko  Udaleko  zinegotzi  edo 

ordezkari bat.  

- Irakasleen lau ordezkari.  

- Ikasleen  gurasoen  edo  tutoreen  lau  ordezkari,  eurek  euren  artean 

aukeratuak.  

- Ikasleen bi ordezkari, eurek euren artean aukeratuak, derrigorrezko 

bigarren hezkuntzaren lehen mailatik aurrera.  

- Administrazioko eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat. 

Ikastetxeko  Eskola  Kontseilua  eratu  ondoren,  gizonen  eta  emakumeen 

arteko berdintasun erreala eta eraginkorra  sustatuko duten hezkuntza‐

neurriak bultzatzeko pertsona bat izendatuko du.  
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Gainera,  hezkuntza  bereziko  berariazko  ikastetxeetan  eta  ikasgela 

espezializatuak  dituzten  ikastetxeetan,  hezkuntza‐arreta  osagarriko 

langileen ordezkari bat ere Eskola Kontseiluko kide izango da.  

Gurasoek  Eskola  Kontseiluan  izango  duten  ordezkari  bat  ikastetxean 

ordezkaritza zabalena duen guraso‐ elkarteak izendatuko du.  

 Itunpeko  ikastetxe  pribatuen  Eskola  Kontseiluaren  FUNTZIOAK:  LOMCE,  80. 

Artikuluak, LOE‐ko 127. Artikulua aldatzen duena (Barne Araubideko gaztelerazko 

berstsioan jasota) 

‐  LOEren lehen azken xedapena. 

9. idatz‐zatia. 

Hezkuntzarako  Eskubidea  arautzen  duen  uztailaren  3ko  8/1985  Lege 

Organikoaren  57. artikulua honela geratuko da  idatzita bere  c), d),  f)  eta m) 

idatz‐zatietan: 

c. Ikasleak onartzeko prozesuan parte hartzea eta prozesu horri buruzko 

arauei jarraituko zaiela bermatzea. 

d. Diziplina‐gatazken  ebazpenaren  berri  izatea  eta  gatazka  horiek 

indarrean  dagoen  araudiaren  barruan  bideratzeaz  arduratzea. 

Zuzendariak hartutako diziplina‐neurriek  ikastetxeko elkarbizitza  larriki 

kaltetzen duten ikasleen jarrerekin zerikusia badute, Eskola Kontseiluak, 

gurasoek edo tutoreek eskatuta, hartutako erabakia berrikusi eta, hala 

badagokio, bidezkoak diren neurriak proposatu ahal izango ditu.  

f. Zuzendaritza  Taldeak  urtean  behin  landuko  duen  ikastetxearen 

programazio orokorra onartzea eta ebaluatzea.  

m. Ikastetxeko  elkarbizitza,  gizonen  eta  emakumeen  arteko  berdintasuna 

eta  gatazken  konponbide  baketsua  –bizitza  pertsonalaren, 

familiakoaren eta sozialaren eremu guztietan– bultzatzeko neurriak eta 

ekimenak proposatzea. 

 

 Irakasleen Klaustroari dagokionez 

 LOEren  119.  artikulua:  Parte‐hartzea  ikastetxe  publikoen  eta  itunpeko 

ikastetxe pribatuen funtzionamenduan eta gobernuan. 

1.  Hezkuntza  Administrazioek  hezkuntza‐komunitateak  ikastetxeen 

antolamenduan,  gobernuan,  funtzionamenduan  eta  ebaluazioan  izan 

behar duen parte‐hartzea bermatuko dute. 
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2.   Hezkuntza‐komunitateak Eskola Kontseiluaren bitartez hartuko du parte 

ikastetxeen gobernuan. 

3.   Irakasleek  Klaustroari,  irakasleen  koordinazio‐  organoei  eta  maila 

berean  eskolak  ematen  dituzten  irakasle  taldeei  dagozkien  erabaki 

pedagogikoak hartzen parte hartuko dute. 

6.  Ikastetxeek kide anitzeko honako gobernu‐organo hauek  izango dituzte 

gutxienez: Eskola Kontseilua eta Irakasleen Klaustroa. 

 Hamazazpigarren  Xedapen  Gehigarria.  Itunpeko  ikastetxe  pribatuetako 

Irakasleen Klaustroa. 

Ikastetxe  pribatuetako  Irakasleen  Klaustroaren  eginkizunak  Lege  honen 

129.  artikuluan  jasotakoen  antzekoak  izango  dira.  [OHARRA:  Ikastetxe 

publikoentzat ezarritakoak dira]. 

 129.  artikulua.  [Ikastetxe  publikoetako  Irakasleen  Klaustroaren] 

eskumenak.  

Irakasleen Klaustroak honako eskumen hauek izango ditu:  

a)  Zuzendaritza Taldeari eta Eskola Kontseiluari ikastetxearen proiektuak 

eta urteko programazio orokorra lantzeko proposamenak egitea.  

b)  Curriculumaren  zehaztapena  eta urteko proiektuen  eta programazio 

orokorraren hezkuntza‐alderdiak onartu eta ebaluatzea.  

c)  Ikasleen  orientazioari,  tutoretzari,  ebaluazioari  eta  errekuperazioari 

lotutako irizpideak finkatzea.  

d)  Esperimentazio eta ikerkuntza pedagogikoaren arloan eta ikastetxeko 

irakasleen prestakuntzaren arloan ekimenak sustatzea. 

e)  Ikastetxeko Eskola Kontseiluko ordezkariak aukeratu eta, Lege honek 

ezarritako  bideari  jarraiki,  zuzendaria  aukeratzeko  prozesuan  parte 

hartzea.  

f)  Zuzendaritzarako  kandidaturak  eta  hautagaiek  aurkeztutako 

zuzendaritza‐proiektuak ezagutzea.  

g)  Ikastetxearen  funtzionamendu  orokorra,  eskola‐errendimenduaren 

bilakaera eta ikastetxearen parte‐hartzea duten barneko eta kanpoko 

ebaluazioen emaitzak aztertzea eta balioestea.  

h)  Ikastetxearen antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko arauen 

berri ematea.  

i)  Diziplina‐gatazken  ebazpenaren  berri  izatea  eta  gatazka  horiek 

indarrean dagoen araudiaren barruan bideratzeaz arduratzea.  
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j)  Ikastetxeko  elkarbizitza  hobetuko  duten  neurriak  eta  ekimenak 

proposatzea.  

k)  Hezkuntza  Administrazioak  edo  antolamenduari  eta 

funtzionamenduari buruzko arauek esleitutako guztiak. 

 

4. Kapitulua.‐  KUDEAKETA  PEDAGOGIKOKO  PERTSONA  BAKARREKO  eta  KIDE 

ANITZEKO ORGANOAK 

 

 

LEGE ERREFERENTZIAK 

 

 Kooperatibei buruzko Legea eta Kooperatibaren Estatutuak: 

 Kontseilu Errektorearen eskumenak [ikus Kooperatibaren Estatutu Sozialak] 

d) Langileak  kontratatzea,  langile‐taldea  osatzea,  eta  betebeharrak, 

eskumenak, fidantzak, aurrerakinak eta haborokinak zehaztea. 

e) Kooperatiba  antolatzea,  zuzentzea  eta  ikuskatzea,  eta  Batzar  Nagusiari 

kooperatibaren Barne Araudia edo Barne Araudiak proposatzea. 

 Zuzendari  kudeatzailearen  betebeharrak  eta  erantzukizunak  [ikus 

Kooperatibaren Estatutu Sozialak] 

c)  Kooperatibaren gizarte‐,  ekonomia‐  eta  lan‐arloetako  kudeaketa‐politikak 

egitea  eta  proposatzea,  eta  politika  horiek  eraginkortasunez  gauzatzeko 

behar diren erabakiak hartzea. 

d)  “Kontseilu  Errektoreari  kooperatibako  saileko  zuzendarien  izendapena 

eta  kargu‐uztea  proposatzea,  eta  xede  soziala  lortzeko  behar  diren 

agintariak edo exekutiboak izendatzea”. 

e)  Soldatapeko  langileak  kontratatzea  eta  kontratu  horiek  sinatzea, 

ezarritako politikei jarraituz. 

 LODEren  54.  artikulua,  sarreran  aipatua,  itunpeko  ikastetxeetako  gobernu‐

organoei buruzkoa:  

1.  “Itunpeko  ikastetxeek,  gutxienez,  ondoko  gobernu‐organoak  izango  dituzte: 

zuzendaria;  Eskola  Kontseilua,  hurrengo  artikuluetan  ezarritako  osaera  eta 

funtzioak izango dituena; eta Irakasleen Klaustroa”.  

3.  “Barne‐araudian  ezarriko  dira,  hala  denean,  gainerako  gobernu‐organoak, 

pertsona bakarrekoak nahiz kide anitzekoak”. 
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 Zuzendaritza Taldeko eta Kudeaketa Taldeko pertsonen zereginaren esparruari 

eta/edo onespenari buruzkoak. 

LOE. III. kapitulua. Ikastetxe publikoetako irakasleen kide anitzeko gobernu‐ eta 

koordinazio‐organoak.  

Hirugarren atala. Irakasleen beste koordinazio‐organo batzuk. 

130. artikulua. Irakasleen koordinazio‐organoak. 

1.  Hezkuntza Administrazioek  irakasleen koordinazio‐organoen eta orientazio‐

organoen  funtzionamendua  arautu  beharko  dute.  Halaber,  eskolak maila 

berean  ematen  dituzten  irakasle  taldeak,  eta  eskolak  ikasle  talde  berari 

ematen dizkioten irakasleen lankidetza eta talde‐lana sustatuko dituzte.  

2.  Bigarren hezkuntzako institutuetan, irakasleen koordinazio‐organoen artean, 

agindutako jakintzagaien edo moduluen berezko  irakaskuntzak antolatzeaz 

eta  garatzeaz  arduratuko  diren  koordinazio  didaktikorako  sailak  egongo 

dira. 

 Euskadiko  gizarte‐ekimeneko  ikastetxeen  hitzarmen  kolektiboa  (OHARRA: 

Ikastolen Hitzarmen Kolektiboak ez ditu atal hauek aipatzen): 

 26.2.  artikulua.  Lanaldia:  “zuzendari,  zuzendariorde,  ikasketa‐buru  nahiz 

saileko buru mailetakoak diren  irakasleek urtean euren  irakaskuntza motari 

dagozkionak baino 210 ordu gehiago edukiko dituzte”. 

 29. artikulua. Asteko lanaldia: [irakasleentzat] “...euren irakaskuntza motari 

dagokion  lanaldia  baino  bost  ordu  gehiago  edukiko  dituzte  astero;  ordu 

horietan, ikastetxean bertan, nork bere eginkizunetan jardungo du”. 

 64. artikulua. Gobernu‐kargudunen aldi baterako osagarria: 

zuzendari,  zuzendariorde,  ikasketaburu,  saileko  buru,  mintegiko  buru  eta 

zikloko  eta  arloko  koordinatzaile  karguak  dituzten  irakasle  tituludunek, 

lansarien tauletan, horri loturik ageri diren aldi baterako ordainsariak jasoko 

dituzte, egiteko horretan dirauten bitartean, 29. artikuluak dioena kontutan 

harturik, beti ere. 

 

IV. TITULUA – IKASTETXEKO HEZKUNTZA SISTEMAREN  

ANTOLAKETA 

 

1. Kapitulua.  IRAKASLEAK 
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LEGE ERREFERENTZIAK 

 

1.‐ 68. Artikulua.‐  Irakasleak 

 LOEren 92., 93., 94. eta 95. artikuluak, Unibertsitate aurreko etapa bakoitzean 

irakaskuntzan jarduteko zer titulazio behar diren ezartzen dutenak. 

 Ikastolen  hitzarmen  kolektiboa  eta  Euskadiko  gizarte‐ekimeneko  ikastetxeen 

hitzarmen kolektiboa, kasuan‐kasuan: lanbide‐kategoriak atala. 

 

2.‐ 70. artikulua.‐  Irakaslearen kontratazioa 

 Lan elkartuko kooperatiben eta kooperatiba integralen Estatutu Sozialak. 

 Eskola Kontseiluaren eskumenak, BA honen …. artikuluan.  

 Ikastolen  hitzarmen  kolektiboa:  Lekualdaketa‐eskubideak  eta  kontratazio‐

prozedura kudeatzeko prozedura. 

 LODEren 60. artikulua: [Itunpeko ikastetxeetako irakasleak] 

1.  Itunpeko  ikastetxeetan  irakasle‐kopuruan  egon  daitezkeen  hutsuneak 

jendaurrean iragarriko dira. 

2.  Hutsune horiek betetzeko, ikastetxeko eskola‐kontseiluak hautatze‐irizpideak 

ezarriko ditu, titularrarekin hala adostuta;  irizpide horien oinarri izango dira 

merezimendu‐ eta gaitasun‐printzipioak. 

3.  Zentroko titularrak zuzendariarekin batera hautatuko ditu irakasleak, eskola‐

kontseiluak ezarritako hautatze‐printzipioekin bat etorriz. 

4.  Hautatutako  irakasleen  berri  emango  dio  ikastetxeko  titularrak  eskola‐

kontseiluari. 

5.  Itunpeko  ikastetxeetako  irakasleak  kalera  daitezen,  ikastetxeko  Eskola 

Kontseiluak aurretiaz eman beharko du bere  iritzia, bere  kideen  erabateko 

gehiengoak  hartutako  erabaki  ziodunaren  bidez.  Eskola  Kontseiluaren 

erabakia  ez  bada  irakasleak  kaleratzearen  aldekoa,  berehala  bilduko  da 

hurrengo artikuluko 1 eta 2. paragrafoek aipatu adiskidetze‐ batzordea. 

6.  Hezkuntza Administrazio  eskudunak  egiaztatuko du  irakasleak hautatu  eta 

kaleratzeko prozedurak gauzatzea, aurreko paragrafoetan xedatutakoarekin 

bat etorriz. Halaber, Hezkuntza Administrazio eskudunak garatu ahal izango 

ditu prozedura horiek aplikatzeko baldintzak. 

 LOEren  Lehen  Azken  Xedapena.  10.  paragrafoa.  8/1985  Lege  Organikoaren, 

uztailaren 3koaren, 62. artikuluak hau esango du:  
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1.  Itunari dagokionez, ez‐betetze arintzat hartuko dira honako hauek:  

c)  Irakasleak  kaleratzea,  jurisdikzio  eskudunaren  epaiak  adierazten 

duenean kaleratze horiek bidegabekoak direla. 

d)  Administrazioari  datuak  emateko  betebeharra  haustea,  datu  horiek 

beharrezkoak direnean alokairuak eskuordetuta ordaintzeko. 

2.  Itunari  dagokionez,  ondokoak  dira  Ikastetxeko  titularrak  ez‐betetze  larria 

egiteko arrazoiak: 

d)  Aurreko  artikuluetan  irakasleak  hautatu  zein  kaleratzeko  ezarri 

prozedura alde batera uztea. 

e)  Konstituzioaren 16 eta 20. artikuluetan aitortutako eskubideak urratzea, 

adiskidetze‐batzordearen epaiak hori ezartzen duenean. 

f)  Adiskidetze Batzordearen akordioak ez betetzea. 

 AKE:  77/85.  25.  idatz‐zatia,  Eskola Kontseiluak  irakasle  bat  kaleratzean  duen 

esku‐hartzeari  buruzkoa,  2.  paragrafoa:    “60.  artikuluko  6.  atalak  ez  dio 

ahalmenik kentzen titularrari; izan ere, hari kaleratzeko ekimena onartzeaz gain, 

haren  azken  erabakia  errespetatzen  du.  Eskola  Kontseilua  kaleratzearen  alde 

egiteko  eskakizuna  eta,  eskola‐kontseiluak  alde  egin  ezean,  adiskidetze‐

batzordeak  bilera  egin  beharra  legegilearen  borondatearen  ondorio  dira, 

kaleratzearen  bideragarritasuna  aldez  aurreko  adiskidetze‐instantzia  batzuek 

aztertzea  nahi  baitu.  Instantzia  horien  esku‐hartzea  guztiz  justifikatuta  dago, 

irakaslearen askatasunetik begiratuta garrantzi handiko ekintza baita. Hala ere, 

aurretiazko  adiskidetze‐instantzia  horiek  porrot  egiten  badute,  eta  haiek 

agortuta, horrek ez du esan nahi ikastetxearen titularrak ezin dionik kaleratze‐

prozedurari  ekin,  lan‐jurisdikzioak  ebatz  dezan  gatazka,  oinarri  juridikoak 

aipatzen dituzten terminoetan…”. 

 

 AKE:  77/85.  26.  idatz‐zatia,  2.  paragrafoa,  kaleratze‐prozedurari,  eta 

irakaslearen  katedra‐askatasunerako  eta  beharrezko  egonkortasunerako 

bermeei buruzkoa: 

“62.  artikuluko  1.f)  idatz‐zatiak  sartzen  duen  proposamenaren  bidez, 

egonkortasun bat eman nahi zaie irakasleei lan‐legediak bidezkotzat jotzen duen 

kaleratzearen  kausak  alde  batera  utzita,  bidegabeko  kaleratzeen  kasuan 

egikaritzeari  buruzko  araudiaren  salbuespen  gisa.  Horrek  ez  du  esan  nahi, 

helegitea  aurkeztu  dutenek  adierazten  dutenaren  arabera,  ausazko  ondoriorik 

dagoenik;  izan  ere,  ituna  ez  betetzearen  kausa  oro  kaleratze‐demandak  lan‐

jurisdikzioan izan dezakeen emaitzaren mendean dago. Aitzitik, hainbat modutan 
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interpreta daiteke agindu hori, eta  interpretazio horiek guztiak Konstituzioaren 

araberakoak  izan daitezke. Kontuan  izan behar da,  interpretazio horien baitan, 

ituna  ez  betetzearen  kausa  honako  gai  hauekin  lotzen  dela:  alde  batetik, 

bidegabeko kaleratzeak behin eta berriz egiteko jokabidearekin, eta beste batetik, 

titularrak  bidegabeki  kaleratutako  irakasle  bat  berriro  onartzeko  ezezko 

tematiarekin.  Interpretazio horien arabera, kontra egindako agindua eta, beraz, 

lan‐legedi orokorrean ezartzen duen salbuespena  justifikatuta daude,  irakasleen 

kaleratzearen  bidegabekeria  eragozteko  xedea  baitute.  Bestela,  katedra‐

askatasuna  gezurrezkoa  izango  litzateke,  eta  ikasleen  heziketa‐eskubidearen 

eraginkortasunaren  bermea  txikitu  egingo  litzateke;  izan  ere,  irakaskuntza‐

jarduera  modu  onargarrian  egingo  bada,  behar‐beharrezkoa  da  benetako 

egonkortasun‐egoera”. 

 Euskadiko gizarte‐ekimeneko  ikastetxeen hitzarmen kolektiboa. 65. artikulua, 

tutoretza‐osagarriari buruzkoa. 

 Ikastolen hitzarmen kolektiboa. 

- 18.,  19.,  20.,  21.,  22.,  23.  eta  24.  artikuluak,  lekualdaketa‐eskubideak  eta 

kontratazio‐prozedura kudeatzeko batzorde paritarioari buruzkoa.  

- Bere garaian hitzarmen kolektiboa sinatu ez zuten  ikastolak  (EIBn daudenak) 

aurreko prozeduretatik salbuesten dituen eranskina. 

 

3º.‐ 71. artikulua.‐  Irakaslearen funtzioak eta betebeharrak 

 LOEren 91. artikulua: Irakasleen funtzioak. 

1. Irakasleen funtzioak honako hauek dira, besteak beste: 

b) Esleituta dituzten arloak, jakintzagaiak eta moduluak programatzea eta 

irakastea. 

c) Ikasleen ikasteko prozesua eta irakasteko prozesua ebaluatzea. 

d) Ikasleen tutoretza, haien zuzendaritza eta orientabidea, eta hezkuntza‐

prozesurako laguntza, familiekin lankidetzan. 

e) Ikasleen  hezkuntza‐orientabidea,  ikasketa‐  orientabidea  eta  lanbide‐

orientabidea, zerbitzu edo sail espezializatuekin lankidetzan. 

f) Ikasleen  garapen  intelektuala,  afektiboa,  psikomotorra,  soziala  eta 

morala zaintzea. 

g) Ikastetxeek  programatutako  jarduera  osagarriak  sustatzea  eta 

antolatzea, eta  jarduera horietan parte hartzea,  ikastetxearen barruan 

edo kanpoan. 
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h) Ikastetxeko  jarduerak  errespetuarekin,  tolerantziarekin,  parte‐

hartzearekin  eta  askatasunarekin  garatzen  laguntzea,  ikasleengan 

herritartasun demokratikoaren balioak sustatzeko. 

i) Familiei  aldizka  seme‐alaben  ikasteko  prozesuaren  berri  ematea,  eta 

prozesu horretan lankidetzan jarduteko orientatzea. 

j) Esleituta  dituzten  irakaskuntzako,  kudeaketako  eta  zuzendaritzako 

jarduerak koordinatzea. 

k) Ikastetxearen jarduera orokorrean parte hartzea. 

l) Hezkuntza  Administrazioek  edo  ikastetxeek  berek  finkatzen  dituzten 

ebaluazio‐planetan parte hartzea. 

m) Irakasteko prozesuak ikertzea, esperimentatzea eta etengabe hobetzea. 

2.  Irakasleek  lankidetzaren  eta  talde‐lanaren  printzipiopean  beteko  dituzte 

aurreko paragrafoan adierazitako funtzioak. 

 LOEren 121. artikulua. Hezkuntza Proiektua. 

1.  Balioak,  helburuak  eta  jarduteko  lehentasunak  jasoko  ditu  ikastetxearen 

Hezkuntza  Proiektuak.  Halaber,  Hezkuntza  Administrazioak  ezarritako 

curriculumak  (Klaustroak  finkatu  eta  onartu  beharrekoak)  zehaztuko  ditu, 

eta  zeharkako  tratamendua  jasoko  du  balioetan  oinarritutako  hezkuntzari 

eta  beste  irakaskuntza  batzuei  lotutako  arloetan,  jakintzagaietan  edo 

moduluetan. 

2.  Proiektu horrek ikastetxearen gizarte‐ingurunearen eta kultura‐ingurunearen 

ezaugarriak  hartu  beharko  ditu  kontuan,  eta  ikasleen  aniztasunarekiko 

arreta,  tutoretza  eta  elkarbizitza‐plana  jasoko  ditu.  Proiektuak,  gainera, 

diskriminaziorik  ezaren  eta  hezkuntzan  txertatzeko  aukeraren  printzipioak 

errespetatu  beharko  ditu  funtsezko  balio  gisa,  baita  Lege  honetan  eta 

Hezkuntzarako  Eskubidea  arautzen  duen  uztailaren  3ko  8/1985  Lege 

Organikoan jasotako printzipioak eta helburuak ere. 

3.  Ikastetxe  publikoei  eta  itunpeko  ikastetxe  pribatuei  beren  hezkuntza‐

proiektuak  lantzeko  aukera  emango  dien  esparru  orokorra  ezarri  beharko 

dute  Hezkuntza  Administrazioek.  Proiektu  horiek  argitara  emango  dira, 

hezkuntza‐komunitate  osoak  ezagutu  ditzan.  Hezkuntza  Administrazioek, 

halaber,  curriculuma  garatzen  lagunduko  dute. Horretarako,  irakaskuntza‐

programazioaren  eredu  irekiak  eta  ikasleen  eta  irakasleen  premiei 

erantzungo dieten material didaktikoak bultzatuko dituzte. 

4.  Hezkuntza Administrazioek, horrez gain, lehen hezkuntzako eta derrigorrezko 

bigarren  hezkuntzako  ikastetxeen  heziketa‐proiektuen  arteko  koordinazioa 
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erraztuko  dute,  ikasleak  hezkuntzan  mailaz  maila  txerta  daitezen  eta 

txertatze hori positiboa izan dadin. 

5.  Ikastetxeek  familien edo  legezko  tutoreen eta  ikastetxearen beraren arteko 

hezkuntza‐konpromisoak sustatuko dituzte. Konpromiso horietan, gurasoek, 

irakasleek eta ikasleek azken horien eskola‐errendimendua hobetzeko egingo 

dituzten jarduerak jasoko dira. 

6.  Itunpeko ikastetxe pribatuen heziketa‐proiektua dagokion titularrak ezarriko 

du,  eta  Lege honen 115. artikuluan adierazitako  izaera propioa  jasoko du. 

Proiektua, nolanahi ere, argitara eman beharko da. 

 77/85 AKEren  9.  idatz‐zatia,  eskola‐komunitateko  kideen  eskubideen eta  ...... 

ikastetxearen  titularraren  eskubideen  artean  gatazka  edo  lehia  egoteari  eta 

haien elkarrekiko artikulazioari buruzkoa: 

“Ikastetxearen  titularraren  eskubidea  ez  da  absolutua,  eta  zenbait muga  ditu. 

Dena  den,  Espainiako  Konstituzioaren  53.  artikuluko  1.  paragrafoaren  arabera, 

eskubide horren funtsezko edukia babestuta dago beti. Zenbait kasutan, badirudi 

guraso, irakasle eta ikasleen eskubideekiko (kontra egindako proiektuko [LODEko] 

tituluan  bermatutakoak)  errespetuak mugatzen  duela  titularrak  berezko  izaera 

zehazteko  eskubidea.  Beste  batzuetan,  berriz,  titularrak  ikastetxearen  berezko 

izaera  ezartzeko  duen  eskubideak  nahi  eta  nahi  ez  mugatzen  ditu  eskola‐

komunitateko gainerako kideen  (irakasle, guraso eta  ikasleak) eskubideak.  Izan 

ere, muga hori gabe,  ikastetxearen berezko  izaera ezartzeko eskubideak ez  luke 

benetako edukirik, eta horrez gain, gurasoek seme‐alabentzat beren iritziekin bat 

datorren  erlijio‐  eta  moral‐formulazioa  aukeratzeko  duten  eskubideak  huts 

egingo luke”. 

 77/85  AKEren  9.  idatz‐zatia,  jarraipena,  irakasleen  eskubideen  eta  ...... 

ikastetxearen  titularraren  eskubideen  artean  gatazka  egoteari  eta  haien 

elkarrekiko artikulazioari buruzkoa: 

“Horrenbestez, irakasleen kasu zehatzean, epai berean adierazten denez, ‘beraz, 

irakaslearen  askatasunak  ez  dio  ideia  horien  (LODEren  proiektuan,  “berezko 

izaera”) aurka eraso  irekiak edo disimulatuak egiteko ahalmenik, bere  jarduera 

egokitzat  jotzen  duen moduan  eta  irizpide  serio  eta  objektibo  baten  arabera 

garatzekoa  baizik,  eta  ez  ideia  horien  aurka’  (JC,  I.  t.,  76.  or.).  Dena  den, 

ikastetxearen berezko izaerak ez du irakaslea behartzen haren apologista izatera, 

ez eta bere irakaskuntza‐jarduera propaganda edo doktrinamendu bihurtzera eta 

zehaztasun  zientifikoak  bere  lanari  ezartzen  dion  eskakizuna  ideia  horien 

mendean  jartzera  ere‘.  Alegia,  ikastetxearen  berezko  izaerak  errespetuzko  eta 

eraso‐ezeko jarrera izatera behartzen du irakaslea".  
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 LOEren Lehen Azken Xedapena. Hezkuntza Eskubidea arautzeko uztailaren 3ko 

8/1985 Lege Organikoaren aldaketa. Ikasleen gurasoen eskubideei buruzkoa. 

1.  Hezkuntza  Eskubidea  arautzen  duen  uztailaren  3ko  8/1985  Lege 

Organikoaren 4. artikulua honela geratuko da idatzita: 

1.  Gurasoek  edo  tutoreek,  beren  seme‐alaben  edo  ardurapekoen  hezkuntzari 

dagokionez, honako eskubide hauek dituzte:  

d)  Seme‐alabek  ikasteko  eta  gizartean  eta  hezkuntzan  txertatzeko 

prozesuan egindako aurrerapenaren berri jasotzeko eskubidea. 

e)  Seme‐alaben  irakasteko  eta  ikasteko  prozesuan  parte  hartzeko 

eskubidea. 

g)  Seme‐alaben  ikasketa‐orientabidean eta  lanbide‐orientabidean eragina 

duten erabakietan entzunak izateko eskubidea. 

2.  Era  berean,  seme‐alaben  edo  ardurapekoen  hezkuntzaren  arduradun 

nagusiak direnez gero, honako hauek dagozkie: 

a) Seme‐alabek edo ardurapekoek derrigorrezko  irakaskuntzak egiteko eta 

eskoletara erregularki joateko beharrezkoak diren neurriak hartzea edo, 

zailtasunak izanez gero, bidezko laguntza eskatzea. 

b) Beren  bitartekoek  aukera  ematen  dieten  neurrian,  eskolan  aurrera 

egiteko beharrezkoak diren baliabideak eta baldintzak jartzea. 

c) Seme‐alabak agintzen zaizkien ikasketa‐jarduerak egitera bultzatzea. 

d) Seme‐alaben errendimendua hobetzeko  ikastetxeek  familiekin ezartzen 

dituzten hezkuntza‐konpromisoei jarraiki ezarritako jardueretan aktiboki 

parte hartzea. 

e) Irakasleekin  eta  ikastetxeekin  lankidetzan,  seme‐alaben  hezkuntza‐

prozesuaren bilakaera  ezagutzea  eta bilakaera horretan parte hartzea 

eta laguntzea. 

(Ikus xehetasun gehiago VI. atalean, ….artikulua) 

 LOEren Lehen Azken Xedapena. Hezkuntza Eskubidea arautzeko uztailaren 3ko 

8/1985 Lege Organikoaren aldaketa. Ikasleen eskubideei buruzkoa. 

Honako oinarrizko eskubideak aitortzen zaizkie ikasleei: 

a) Nortasuna erabat garatzen lagunduko dien prestakuntza integrala jasotzeko 

eskubidea. 

b) Identitate,  osotasun  eta  duintasun  pertsonala  errespetatua  izateko 

eskubidea. 

c) Beren  ardura,  ahalegina  eta  errendimendua  objektibotasunez  balioesteko 

eta aitortzeko eskubidea. 



 

‐ 230 ‐ 
 

 

 

d) Hezkuntza‐orientabidea eta lanbide‐orientabidea jasotzeko eskubidea. 

e) Konstituzioari  jarraiki,  beren  kontzientzia‐askatasuna,  sinesmen  erlijiosoak 

eta moralak errespetatzeko eskubidea. 

f) Eraso fisiko edo moral ororen aurkako babeserako eskubidea. 

g) Ikastetxearen  funtzionamenduan  eta  bizitzan  parte  hartzeko  eskubidea, 

indarrean dauden arauetan xedatutakoari jarraiki. 

h) Dituzten  gabezia  eta  desabantaila  pertsonalak,  familiakoak,  ekonomikoak, 

sozialak  eta  kulturalak  konpentsatzeko  beharrezkoak  diren  laguntzak  eta 

babesak jasotzeko eskubidea, hezkuntza‐sisteman sartzea eta bertan irautea 

eragozten edo  zailtzen duten hezkuntza‐premia bereziak dituzten  kasuetan 

bereziki. 

i) Familia‐ezbeharren edo istripuen kasuan, hezkuntza‐eremuan gizarte‐babesa 

jasotzeko eskubidea. 

(Ikus xehetasun gehiago V. atalean, ….artikulua) 

 LOEren  121.5.  artikulua,  Ikasleen  errendimendua  hobetzeko  konpromisoei 

buruzkoa: 

Ikastetxeek  familien  edo  legezko  tutoreen  eta  ikastetxearen  beraren  arteko 

hezkuntza‐konpromisoak  sustatuko  dituzte.  Konpromiso  horietan,  gurasoek, 

irakasleek  eta  ikasleek  azken  horien  eskola‐errendimendua  hobetzeko  egingo 

dituzten jarduerak jasoko dira. 

 LOEren  118.  artikulua.  Printzipio  orokorrak  (ikastetxeen  gobernuan  eta 

funtzionamenduan parte hartzeari buruzkoa. 

1. Parte‐hartzea  oinarrizko  balioa  da  herritar  autonomoak,  libreak  eta 

arduratsuak  prestatzeko,  eta  Konstituzioaren  printzipioekin  eta  balioekin 

konprometituta dauden herritarrak osatzeko. 

2. Lege  honetan  araututako  irakaskuntzak  eskaintzen  dituzten  ikastetxeen 

parte‐hartzea,  autonomia  eta  gobernua  Lege  honetan,  Hezkuntza 

Eskubideari  buruzko  uztailaren  3ko  8/1985  Lege  Organikoan  eta  horiek 

garatzeko ematen diren arauetan xedatutakora egokituko dira. 

3. Hezkuntza  Administrazioek,  beren  eskumenaren  eremuan,  ikasleek, 

irakasleek,  familiek  eta  administrazioko  eta  zerbitzuetako  langileek 

ikastetxeetan izan behar duten parte‐hartzea gauza dadin sustatuko dute. 

4. Irakasleek  eta  familiek  seme‐alaben  hezkuntzan  duten  erantzukizuna 

elkarren  artean  banatzeko,  familiaren  eta  eskolaren  arteko  lankidetza 

sustatu  eta  piztuko  duten  neurriak  hartuko  dituzte  hezkuntza‐ 

administrazioek. 
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 LODEren  119.  artikulua.  Parte‐hartzea  ikastetxe  publikoen  eta  itunpeko 

ikastetxe pribatuen funtzionamenduan eta gobernuan. 

1. Hezkuntza  Administrazioek  hezkuntza‐komunitateak  ikastetxeen 

antolamenduan, gobernuan,  funtzionamenduan eta ebaluazioan  izan behar 

duen parte‐hartzea bermatuko dute. 

2. Hezkuntza‐komunitateak  Eskola  Kontseiluaren  bitartez  hartuko  du  parte 

ikastetxeen gobernuan. 

3. Irakasleek  Klaustroari,  irakasleen  koordinazio‐  organoei  eta  maila  berean 

eskolak  ematen  dituzten  irakasle  taldeei  dagozkien  erabaki  pedagogikoak 

hartzen parte hartuko dute. 

 LOEren 144. artikulua. Diagnostiko‐ebaluazio orokorrak. 

1. Ebaluazio  Institutuak  eta  Hezkuntza  Administrazioen  erakundeek,  beren 

eskumenpeko  hezkuntza‐sistemaren  ebaluazio  orokorraren  esparruan, 

autonomia‐erkidegoetako  zein  Estatu  osoko  ikasleen  eta  ikastetxeen  datu 

adierazgarriak  lortzeko  aukera  emango  duten  diagnostiko‐ebaluazio 

orokorrak egiten lagunduko dute. Ebaluazio horiek curriculumaren oinarrizko 

gaitasunei buruzkoak izango dira, lehen eta bigarren hezkuntzan egingo dira 

eta, nolanahi ere, 21. eta 29. artikuluetan aurreikusitakoak hartuko dituzte 

barnean.  Hezkuntzako  Konferentzia  Sektoriala  ebaluazio  horiek 

homogeneotasun‐irizpideekin egiteaz arduratuko da. 

2. Hezkuntza  Administrazioek,  beren  eskumenen  eremuan,  mendeko 

ikastetxeen parte‐hartzea  izango duten diagnostiko‐ebaluazioak garatu eta 

kontrolatu beharko dituzte. Halaber, bidezkoak diren ereduak eta  laguntzak 

eman  beharko  dituzte  ikastetxe  guztiek  ebaluazioak  behar  bezala  egin 

ditzaten. Ebaluazioak prestakuntza‐mailakoak eta barnekoak izango dira. 

3. Hezkuntza Administrazioek, halaber, ikastetxeek egiten dituzten diagnostiko‐

ebaluazio  horien  emaitzak  eta  ebaluazio  horien  ondoriozko  jardun‐planak 

hezkuntza‐komunitateari  jakinarazteko  modua  arautu  beharko  dute. 

Ebaluazio  horien  emaitzak  ezin  izango  dira  erabili  ikastetxeen  sailkapenak 

egiteko. 

 LOEren 145. artikulua. Ikastetxeen ebaluazioa. 

1. Hezkuntza  Administrazioek,  beren  eskumenen  esparruan,  ikastetxeen 

ebaluazio‐planak  landu eta egin ahal  izango dituzte. Plan horietan, familien 

eta  ikasleen  egoera  sozioekonomikoak  eta  kulturalak,  ikastetxearen 

ingurunea eta ikastetxearen baliabideak hartuko dira kontuan. 

2. Hezkuntza Administrazioek, halaber, ikastetxeen autoebaluazioa babestu eta 

erraztuko dute. 
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 LOEren 130. artikulua. Irakasleen koordinazio‐organoak. 

1. Hezkuntza Administrazioek  irakasleen koordinazio‐organoen eta orientazio‐

organoen  funtzionamendua  arautu  beharko  dute.  Halaber,  eskolak  maila 

berean  ematen  dituzten  irakasle  taldeak,  eta  eskolak  ikasle  talde  berari 

ematen dizkioten irakasleen lankidetza eta talde‐lana sustatuko dituzte. 

2. Bigarren hezkuntzako institutuetan, irakasleen koordinazio‐organoen artean, 

agindutako  jakintzagaien edo moduluen berezko  irakaskuntzak antolatzeaz 

eta garatzeaz arduratuko diren koordinazio didaktikorako sailak egongo dira. 

 LOE. Hogeita hirugarren xedapen gehigarria. Ikasleen datu pertsonalak. 

1. Ikastetxeek beren hezkuntza‐funtzioa betetzeko beharrezkoak diren ikasleen 

datu  pertsonalak  bildu  ahal  izango  dituzte.  Datu  horiek  jatorri  eta  giro 

sozialari  eta  familiakoari,  ezaugarri  edo  egoera  pertsonalei,  eskolatzeak 

izandako  garapenari  eta  emaitzei,  eta  ikasleak  hezteko  eta  orientatzeko 

ezagutu beharreko beste hainbat zirkunstantziari buruzkoak izan daitezke. 

2. Gurasoek  edo  tutoreek,  eta  ikasleek  berek  artikulu  honetan  adierazitako 

informazioa  lortzen  lagundu  beharko  dute.  Ikasle  bat  ikastetxe  batean 

sartzean,  ikasle  horren  datuak  tratatzeko  baimena  emango  da  eta,  hala 

badagokio,  ikaslea  aurretik  eskolatu  zen  ikastetxeko  datuak  lagako  dira, 

datuen  babesari  buruzko  legerian  ezarritako  baldintzetan.  Nolanahi  ere, 

paragrafo honetan aipatutako  informazioa  irakaslanerako  eta orientabide‐

lanerako behar‐beharrezkoa dena izango da, eta ezin izango da, esanbidezko 

baimenik gabe, hezkuntzakoaz bestelako helburuetarako erabili. 

3. Ikasleen  datuen  tratamenduan,  datu  horien  segurtasuna  eta 

konfidentzialtasuna bermatuko duten arau teknikoak eta antolamenduzkoak 

aplikatuko dira. Beren funtzioak betetzeko datu pertsonalak, familiakoak edo 

adingabeen  edo  horien  familien  ohorean  eta  intimitatean  eragina  izan 

dezaketenak  erabiltzen  dituzten  irakasleak  eta  gainerako  langileak 

isiltasunaren betebeharrari lotuta geratuko dira. 

 201/2008  Dekretua,  abenduaren  2koa,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko 

unibertsitateaz  kanpoko  ikastetxeetako  ikasleen  eskubideei  eta  betebeharrei 

buruzkoa. 

8. artikulua.  Ikastetxeak babesteko ikasleek duten eskubidea. 

1. “Ikastetxeetako  gobernu‐organoek,  irakasleek  nahiz  administrazioko  eta 

zerbitzuetako  langileek  beren  lanbide‐jardueraren  bidez  ikasleei  eta  haien 

familiei buruz eskuratzen dituzten datu pribatu guztiak behar den diskrezioz 

erabiliko dituzte”. 
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2. “Era  berean,  ikastetxeetako  gobernu‐organoek  eragotziko  dute  ikasleei 
buruzko  informazioa  hedatzea  edo  haien  irudia  edo  izena  erabiltzea 

komunikabideetan,  ikasleen  intimitateari, duintasunari, ohoreari, ospeari edo 

legezko interesei kalterik egin ez diezaieten”. 

9. artikulua.  Errendimendu  akademikoaren  balioespen  objektiboa  izateko 

eskubidea. 

1. “Beren AFEn edo BAn,  ikastetxeek hainbat gauza bermatuko dituzte: batetik, 

irakasle  guztiek  ebaluatzeko  irizpideak,  helburuak  eta  edukiak  ezagutzen 

dituztela;  eta,  bestetik,  ikasturte  amaierako  nahiz  ikasturte  bitarteko 

ebaluazio‐saioen  ondotik,  ikasleei,  haien  gurasoei  edo  legezko  ordezkariei 

informazioa  emango  zaiela.  […]  azken  kalifikazioaren  gain  eragina  izango 

duten lanak, ariketak eta probak zuzendu ondotik ikusteko aukera bermatuko 

zaie”. 

11. artikulua.  Osotasun, nortasun eta duintasun pertsonaleko eskubidea.  

1. “BAek  zehaztu  beharko  dute  jolastokiak  nola  zaindu  behar  diren,  eta 

ikasleek  zalantza  izpirik  gabe  jakin  beharko  dute  unean‐unean  zein 

irakaslerengana edo  ikastetxeko  zein arduradunengana edo  zein agintari 

akademikorengana jo dezaketen edozein eraso fisiko edo moralen aurkako 

babesa berma diezaien”. 

2. “Ikastetxeetako  gobernu‐organoek,  irakasleek  eta  ikastetxeko  gainerako 

langileek berdinen arteko tratu txarrak ezabatzen lagunduko dute, ezarritako 

prozedurei jarraiki eta zuzendariari haren berri emanez,…”. 

50. artikulua. Neurri zuzentzaileak aplikatzeko organo eskumenduna. 

1. “Ikasgelan,  ikastetxeko  beste  eremuetan  edota  ikastetxetik  kanpo  ikasleak 

haien  zainketa  zuzenaren  pean  dauden  bitartean,  ikastetxeko  irakasle 

guztiek ikasleen jokabide desegokiak berehala zuzentzeko eskumena dute”. 

2. “Irakasle  guztiek  eskumena  dute  haien  aurrean  kontrakoa  den  edo 

bizikidetzan  kalte  larriak  eragiten  dituen  jokabidea  gertatzen  den  unean 

bertan  ikasleari  errieta  egiteko.  Irakasleek,  halaber,  ikaslea  zuzenda‐

riarengana,  ikasketaburuarengana  edo  une  horretan  ikastetxearen 

arduradun  den  zuzendaritzako  taldeko  kideren  batengana  bidaltzeko 

eskumena  dute,  betiere,  pertsonek  edota  objektuek  kalteak  jasotzea 

ekiditeko berehala hartu behar diren neurriak bazter utzi gabe”. 

4.‐ 72. artikulua.  Diziplina‐araubidea. 

 Lan elkartuko kooperatiben eta kooperatiba integralen Estatutu Sozialak. 
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 Langileen Estatutua. 

 Ikastolen hitzarmen kolektiboak eta Euskadiko gizarte‐ekimeneko ikastetxeen 

hitzarmen kolektiboa. 

 LOEren  lehen  azken  xedapena. 10. paragrafoa. Uztailaren 3ko 8/1985  Lege 

Organikoaren  62.  artikulua,  71.  artikuluan  aipatua,  honela  geratuko  da 

idatzita: 

1.  Itunari dagokionez, ez‐betetzetzat hartuko dira honako hauek: 

c)  Irakasleak  kaleratzea,  jurisdikzio  eskudunaren  epaiak  adierazten 

duenean kaleratze horiek bidegabekoak direla. 

d)  Administrazioari datuak emateko betebeharra haustea, datu horiek 

beharrezkoak direnean alokairuak eskuordetuta ordaintzeko. 

2.  Itunari dagokionez,  Ikastetxearen  titularrak ez‐betetze  larritzat hartuko 

dira honako hauek: 

d)  Aurreko artikuluetan irakasleak hautatu zein kaleratzeko ezarritako 

prozedura alde batera uztea. 

e)  Konstituzioaren  16.  eta  20.  artikuluetan  aitortutako  eskubideak 

urratzea, adiskidetze‐batzordearen epaiak hori ezartzen duenean. 

f)  Adiskidetze Batzordearen akordioak ez betetzea.  

 77/85  AKE,  25.  idatz‐zatia,  Eskola  Kontseiluak  irakasle  bat  kaleratzean 

duen esku‐hartzeari buruzkoa, 2. paragrafoa, 71. artikuluan aipatua:  

“60. artikuluko 6. atalak ez dio ahalmenik kentzen  titularrari;  izan ere, hari 

kaleratzeko ekimena onartzeaz gain, haren azken erabakia errespetatzen du. 

Eskola  Kontseilua  kaleratzearen  alde  egiteko  eskakizuna  eta,  Eskola 

Kontseiluak  alde  egin  ezean,  Adiskidetze  Batzordeak  bilera  egin  beharra 

legegilearen  borondatearen  ondorio  dira,  kaleratzearen  bideragarritasuna 

aldez aurreko adiskidetze‐instantzia batzuek aztertzea nahi baitu. Instantzia 

horien  esku‐hartzea  guztiz  justifikatuta  dago,  irakaslearen  askatasunetik 

begiratuta  garrantzi  handiko  ekintza  baita.  Hala  ere,  aurretiazko 

adiskidetze‐instantzia  horiek  porrot  egiten  badute,  eta  haiek  agortuta, 

horrek  ez  du  esan  nahi  ikastetxearen  titularrak  ezin  dionik  kaleratze‐

prozedurari  ekin,  lan‐jurisdikzioak  ebatz dezan gatazka, oinarri  juridikoak 

aipatzen dituzten terminoetan...”. 

 AKE: 77/85. 26. idatz‐zatia, 2. paragrafoa, 71. artikuluan aipatua, kaleratze‐

prozedurari,  eta  irakaslearen  katedra‐askatasunerako  eta  beharrezko 

egonkortasunerako bermeei buruzkoa:  

“62.  artikuluko  1.f)  idatz‐zatiak  sartzen  duen  proposamenaren  bidez, 

egonkortasun bat eman nahi zaie  irakasleei  lan‐legediak bidezkotzat  jotzen 
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duen  kaleratzearen  kausak  alde  batera  utzita,  bidegabeko  kaleratzeen 

kasuan egikaritzeari buruzko araudiaren salbuespen gisa. Horrek ez du esan 

nahi,  helegitea  aurkeztu  dutenek  adierazten  dutenaren  arabera,  ausazko 

ondoriorik  dagoenik;  izan  ere,  ituna  ez  betetzearen  kausa  oro  kaleratze‐

demandak  lan‐jurisdikzioan  izan  dezakeen  emaitzaren  mendean  dago. 

Aitzitik,  hainbat modutan  interpreta  daiteke  agindu  hori,  eta  interpretazio 

horiek  guztiak  Konstituzioaren  araberakoak  izan  daitezke.  Kontuan  izan 

behar da, interpretazio horien baitan, ituna ez betetzearen kausa honako bai 

hauekin  lotzen  dela: alde  batetik,  bidegabeko  kaleratzeak behin  eta  berriz 

egiteko jokabidearekin, eta beste batetik, titularrak bidegabeki kaleratutako 

irakasle  bat  berriro  onartzeko  ezezko  tematiarekin.  Interpretazio  horien 

arabera, kontra egindako agindua eta, beraz, lan‐legedi orokorrean ezartzen 

duen  salbuespena  justifikatuta  daude,  irakasleen  kaleratzearen 

bidegabekeria  eragozteko  xedea  baitute.  Bestela,  katedra‐askatasuna 

gezurrezkoa  izango  litzateke,  eta  ikasleen  heziketa‐eskubidearen 

eraginkortasunaren bermea  txikitu egingo  litzateke;  izan ere,  irakaskuntza‐

jarduera modu  onargarrian  egingo  bada,  behar‐beharrezkoa  da  benetako 

egonkortasun‐egoera”. 

5.‐ 73. artikulua.  Irakaslearen eskubideak. 

 Espainiako  Konstituzioaren  20.  artikulua.  Hurrengo  eskubideak  aitortu  eta 

babesten dira.  

c)  Katedra‐askatasunerako. 

 77/85  AKE,  9.  idatz‐zatia,  72.  artikuluan  aipatua,  irakasleen  eskubideen 

eta  ......  ikastetxearen  titularraren  eskubideen  artean  gatazka  edo  lehia 

egoteari eta haien elkarrekiko artikulazioari buruzkoa.  

“Ikastetxearen titularraren eskubidea ez da absolutua, eta zenbait muga ditu. 

Dena  den,  Espainiako  Konstituzioaren  53.  artikuluko  1.  paragrafoaren 

arabera,  eskubide  horren  funtsezko  edukia  babestuta  dago  beti.  Zenbait 

kasutan,  badirudi  guraso,  irakasle  eta  ikasleen  eskubideekiko  (kontra 

egindako  proiektuko  [LODEko]  tituluan  bermatutakoak)  errespetuak 

mugatzen  duela  titularrak  berezko  izaera  zehazteko  eskubidea.  Beste 

batzuetan,  berriz,  titularrak  ikastetxearen  berezko  izaera  ezartzeko  duen 

eskubideak nahi eta nahi ez mugatzen ditu eskola‐komunitateko gainerako 

kideen (irakasle, guraso eta  ikasleak) eskubideak. Izan ere, muga hori gabe, 

ikastetxearen berezko izaera ezartzeko eskubideak ez luke benetako edukirik, 

eta  horrez  gain,  gurasoek  seme‐alabentzat  beren  iritziekin  bat  datorren 

erlijio‐  eta  moral‐formulazioa  aukeratzeko  duten  eskubideak  huts  egingo 

luke. 
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“Horrenbestez,  irakasleen  kasu  zehatzean,  epai  berean  adierazten  denez, 

‘beraz,  irakaslearen  askatasunak  ez  dio  ideia  horien  (LODEren  proiektuan, 

“berezko  izaera”) aurka  eraso  irekiak  edo disimulatuak  egiteko ahalmenik, 

bere  jarduera egokitzat  jotzen duen moduan eta  irizpide serio eta objektibo 

baten arabera garatzekoa baizik, eta ez ideia horien aurka’ (JC, I. t., 76. or.). 

Dena  den,  ikastetxearen  berezko  izaerak  ez  du  irakaslea  behartzen  haren 

apologista  izatera,  ez  eta  bere  irakaskuntza‐jarduera  propaganda  edo 

doktrinamendu  bihurtzera  eta  zehaztasun  zientifikoak  bere  lanari  ezartzen 

dion  eskakizuna  ideia  horien mendean  jartzera  ere‘.  Alegia,  azken  finean, 

ikastetxearen  berezko  izaerak  errespetuzko  eta  eraso‐ezeko  jarrera  izatera 

behartzen du irakaslea". 

 AKE:  77/85.  26.  idatz‐zatia,  2.  paragrafoa,  73.  artikuluan  aipatua  (errepikatua), 

kaleratze‐prozedurari,  eta  irakaslearen  katedra‐askatasunerako  eta  beharrezko 

egonkortasunerako bermeei buruzkoa: 

“62. artikuluko 1.f) idatz‐zatiak sartzen duen proposamenaren bidez, egonkortasun 

bat eman nahi  zaie  irakasleei  lan‐legediak bidezkotzat  jotzen duen  kaleratzearen 

kausak  alde  batera  utzita,  bidegabeko  kaleratzeen  kasuan  egikaritzeari  buruzko 

araudiaren  salbuespen gisa. Horrek  ez du  esan nahi, helegitea aurkeztu dutenek 

adierazten  dutenaren  arabera,  ausazko  ondoriorik  dagoenik;  izan  ere,  ituna  ez 

betetzearen  kausa  oro  kaleratze‐demandak  lan‐jurisdikzioan  izan  dezakeen 

emaitzaren mendean  dago.  Aitzitik,  hainbat modutan  interpreta  daiteke  agindu 

hori,  eta  interpretazio  horiek  guztiak  Konstituzioaren  araberakoak  izan  daitezke. 

Kontuan  izan  behar  da,  interpretazio  horien  baitan,  ituna  ez  betetzearen  kausa 

honako  bai  hauekin  lotzen  dela:  alde  batetik,  bidegabeko  kaleratzeak  behin  eta 

berriz egiteko jokabidearekin, eta beste batetik, titularrak bidegabeki kaleratutako 

irakasle  bat  berriro  onartzeko  ezezko  tematiarekin.  Interpretazio  horien  arabera, 

kontra  egindako  agindua  eta,  beraz,  lan‐legedi  orokorrean  ezartzen  duen 

salbuespena  justifikatuta  daude,  irakasleen  kaleratzearen  bidegabekeria 

eragozteko  xedea  baitute.  Bestela,  katedra‐askatasuna  gezurrezkoa  izango 

litzateke,  eta  ikasleen  heziketa‐eskubidearen  eraginkortasunaren  bermea  txikitu 

egingo  litzateke;  izan  ere,  irakaskuntza‐jarduera modu  onargarrian  egingo bada, 

behar‐beharrezkoa da benetako egonkortasun‐egoera”. 

 Espainiako Konstituzioaren 27. artikulua. 7. paragrafoa,  II. atalean aipatua, funts 

publikoen bidez  lagundutako  ikastetxeen  kudeaketan parte hartzeari buruzkoa:  

“Irakasleek,  gurasoek  eta,  hala  denean,  ikasleek  ere,  parte  hartuko  dute 

Administrazioak  diru  publikoarekin  ordaindutako  ikastetxe  guztien  kontrol  eta 

kudeaketan, legeak ezartzen dituen mugekin”. 
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 LOEren 104. artikulua. Irakasleei aitormena eta babesa erakustea. 

1.  Irakasleek  beren  eginkizunaren  gizarte‐garrantziagatik merezi  duten  tratua, 

begirunea  eta  errespetua  jasotzeaz  arduratuko  dira  Hezkuntza 

Administrazioak. 

2.  Hezkuntza  Administrazioek,  halaber,  lehentasunezko  arreta  eskainiko  diote 

irakasleen lan‐baldintzak hobetzeari eta irakaslanak gizartearen aldetik behar 

duen gero eta begirune eta aitormen handiagoa bultzatzeari. 

3.  Irakasleen  etengabeko  prestakuntzaren  eskakizuna  eta  irakaslana 

eguneratzeko,  berritzeko  eta  ikertzeko  premia  direla‐eta,  irakasleek,  behar 

bezala akreditatuta, botere publikoen mendeko liburutegietan eta museoetan 

doan sartzeko aukera  izango dute. Era berean,  liburutegi horiek  liburuak eta 

beste  material  batzuk  maileguan  hartzeko  eskaintzen  dituzten  zerbitzuak 

erabili  ahal  izango  dituzte. Horretarako,  ikastetxeetako  zuzendariek  bidezko 

akreditazioa emango diete irakasleei. 

 LOEren 105. artikulua. Ikastetxe publikoetako irakasleentzako neurriak.  

1.  Hezkuntza  Administrazioek,  ikastetxeetako  irakasleei  dagokienez,  bidezko 

neurriak hartu beharko dituzte lanbide‐jardunari lotutako gertakarietan behar 

bezalako  babes  eta  laguntza  juridikoa,  eta  erantzukizun  zibilaren  estaldura 

bermatzeko. 

2.  Hezkuntza  Administrazioek,  ikastetxe  publikoetako  irakasleei  dagokienez, 

honako alderdi hauek bultzatuko dituzte: 

a)  Tutoretza‐funtzioa  aitortzea,  bidezkoak  diren  lanbide‐pizgarrien  eta 

pizgarri ekonomikoen bidez. 

b)  Irakasleen  lana  aitortzea  bidezkoak  diren  pizgarri  ekonomikoen  eta 

lanbide‐pizgarrien  bidez,  ikastetxeari  eskainitako  dedikazioa  eta 

hezkuntza‐berrikuntza dakarten planen ezarpena kontuan hartuta. 

c)  Ikastetxe  elebidunetan  beren  jakintzagaiko  eskolak  atzerriko  hizkuntza 

batean ematen dituzten irakasleen lana aitortzea. 

d)  Hezkuntza‐sistemaren  onurarako  prestakuntza‐jarduerak  eta  ikerketako 

eta  berrikuntzako  hezkuntza‐jarduerak  bultzatzeko  ordaindutako 

lizentziak garatzea, Hezkuntza Administrazioek ezarritako baldintzetan. 

e)  Hala eskatuz gero, 55 urtetik gorako  irakasleen  irakasjarduna murriztea 

eta,  ondorioz,  ordainsariak  proportzioan  murriztea.  Halaber, 

irakasjardunaren  zati  bat  beste mota  bateko  jarduerekin  ordezkatzeko 

aukera bultzatu ahal izango dute, ordainsariak murriztu gabe. 

 LOEren 106. artikulua. Irakaskuntzako funtzio publikoaren ebaluazioa. 
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1.  Irakaskuntzaren  kalitatea  eta  irakasleen  lana  hobetzeko,  Hezkuntza 

Administrazioek  irakaslana  ebaluatzeko  planak  landuko  dituzte,  irakasleen 

parte‐hartzearekin. 

2.  Irakaslana  balioesteko  planak  publikoak  izango  dira,  eta  balioespenaren 

helburu  eta  irizpide  zehatzak  eta  irakasleek,  hezkuntza‐komunitateak  eta 

Administrazioak berak parte hartzeko modua hartuko dituzte barnean. 

3.  Hezkuntza  Administrazioek,  halaber,  irakasleen  borondatezko  ebaluazioa 

sustatuko dute. 

4.  Hezkuntza  Administrazioek,  halaber,  irakaslanaren  balioespenaren  emaitzak 

lekualdaketa‐lehiaketetan  eta  irakasleen  karreran  lehentasunez  kontuan 

hartzeko prozedurak antolatu beharko dituzte, prestakuntzako, ikerketako eta 

berrikuntzako jarduerekin batera. 

 LOEren 119. artikulua. Parte‐hartzea  ikastetxe publikoen eta  itunpeko  ikastetxe 

pribatuen funtzionamenduan eta gobernuan (72. artikuluan aipatua). 

3.  Irakasleek  Klaustroari,  irakasleen  koordinazio‐organoei  eta  maila  berean 

eskolak  ematen  dituzten  irakasle  taldeei  dagozkien  erabaki  pedagogikoak 

hartzen parte hartuko dute. 

 LOEren 130. artikulua. Irakasleen koordinazio‐organoak. 72. artikuluan aipatua.  

1.  Hezkuntza  Administrazioek  irakasleen  koordinazio‐organoen  eta  orientazio‐

organoen  funtzionamendua  arautu  beharko  dute.  Halaber,  eskolak  maila 

berean  ematen  dituzten  irakasle  taldeak,  eta  eskolak  ikasle  talde  berari 

ematen dizkioten irakasleen lankidetza eta talde‐lana sustatuko dituzte. 

2.  Bigarren hezkuntzako  institutuetan,  irakasleen koordinazio‐organoen artean, 

agindutako  jakintzagaien  edo moduluen  berezko  irakaskuntzak  antolatzeaz 

eta garatzeaz arduratuko diren koordinazio didaktikorako sailak egongo dira. 

 201/2008  Dekretua,  abenduaren  2koa,  EAEko  unibertsitateaz  kanpoko 

ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa. 

 

‐  26. artikulua. Eskola‐arauak errespetatzeko betebeharra. 

a.  "[…]  Era  berean,  ikasleek  irakasleen,  hezkuntzako  laguntzaileen  nahiz 

legezko  araudiak  esleitu  dizkien  funtzioak  gauzatzen  ari  diren  ikastetxeko 

irakasle ez direnen jarraibideak bete beharko dituzte”. 

‐  42. artikulua. Xedapen orokorrak.  

3.  ”…jokabideen  berri  eman  behar  zaie  ikastetxeko  Ordezkaritza  Organo 

Gorenari edo Eskola Kontseiluari eta Irakasleen Klaustroari (jokabide horiek 



 

‐ 239 ‐ 
 

 

 

bizikidetzaren  aurkakoak  izan  behar  zuten  edo  bizikidetzari  kalte  larria 

eragiten diotenak)”. 

‐  47. artikulua. Neurri zuzentzaileak eten, arindu edo barkatzea. 

3.  “Jakinarazi  egin  behar  zaie  […]  Eskola  Kontseiluari  eta  Irakasleen 

Klaustroari  neurri  zuzentzaileak  bertan  behera  utzi  direla  arrazoi  horiek 

direla medio”. 

‐  Hirugarren  xedapen  gehigarria.  Irakasleentzako  laguntza  eta  defentsa 

juridikoa. 

2.  “Hezkuntza,  Unibertsitateak  eta  Ikerketa  Sailak  egoki  deritzon  neurriak 

ezarriko  ditu  ikasleen  gurasoen  edo  ikasleen  beste  senitarteko  batzuen 

erasoetatik irakasleak babesteko”. 

6.‐ 74. artikulua.  Irakasle tutorea. 

 LOEren  91.  artikulua.  Irakasleen  funtzioak,  72.  artikuluan  aipatua.  Bereziki, 

tutoretzari eta orientazioari dagozkienak. 

1.  Irakasleen funtzioak honako hauek dira, besteak beste: 

c)  Ikasleen  tutoretza,  haien  zuzendaritza  eta  orientabidea,  eta  hezkuntza‐

prozesurako laguntza, familiekin lankidetzan. 

d)  Ikasleen  hezkuntza‐orientabidea,  ikasketa‐  orientabidea  eta  lanbide‐

orientabidea, zerbitzu edo sail espezializatuekin lankidetzan. 

e)  Ikasleen garapen  intelektuala, afektiboa, psikomotorra, soziala eta morala 

zaintzea. 

h)  Familiei  aldizka  seme‐alaben  ikasteko  prozesuaren  berri  ematea,  eta 

prozesu horretan lankidetzan jarduteko orientatzea. 

2.  Irakasleek  lankidetzaren  eta  talde‐lanaren  printzipiopean  beteko  dituzte 

aurreko paragrafoan adierazitako funtzioak. 

 LOEren 121. artikulua. Hezkuntza Proiektua, 72. artikuluan aipatua. 

1.  Balioak,  helburuak  eta  jarduteko  lehentasunak  jasoko  ditu  ikastetxearen 

hezkuntza‐proiektuak.  Halaber,  Hezkuntza  Administrazioak  ezarritako 

curriculumak  (Klaustroak  finkatu eta onartu beharrekoak)  zehaztuko ditu, eta 

zeharkako tratamendua jasoko du balioetan oinarritutako hezkuntzari eta beste 

irakaskuntza batzuei lotutako arloetan, jakintzagaietan edo moduluetan. 

3.  Ikastetxe publikoei eta itunpeko ikastetxe pribatuei beren hezkuntza‐proiektuak 

lantzeko aukera emango dien esparru orokorra ezarri beharko dute Hezkuntza 

Administrazioek. Proiektu horiek argitara  emango dira, hezkuntza‐komunitate 
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osoak  ezagutu  ditzan.  Hezkuntza  Administrazioek,  halaber,  curriculuma 

garatzen  lagunduko  dute.  Horretarako,  irakaskuntza‐programazioaren  eredu 

irekiak  eta  ikasleen  eta  irakasleen  premiei  erantzungo  dieten  material 

didaktikoak bultzatuko dituzte. 

5.  Ikastetxeek  familien  edo  legezko  tutoreen  eta  ikastetxearen  beraren  arteko 

hezkuntza‐konpromisoak  sustatuko  dituzte.  Konpromiso  horietan,  gurasoek, 

irakasleek  eta  ikasleek  azken  horien  eskola‐errendimendua  hobetzeko  egingo 

dituzten jarduerak jasoko dira. 

6.  Itunpeko  ikastetxe  pribatuen  heziketa‐proiektua  dagokion  titularrak  ezarriko 

du,  eta  Lege  honen  115.  artikuluan  adierazitako  izaera  propioa  jasoko  du. 

Proiektua, nolanahi ere, argitara eman beharko da. 

 BA honen 58. artikulua. Irakasleen Klaustroaren funtzioak. c) idatz‐zatia. 

c)  Zuzendaritza  Taldearen  arauak  betez,  ikasleen  orientabideari,  tutoretzari, 

ebaluazioari eta errekuperazioari buruzko irizpideak finkatzea. 

 LOEren I. Kapitulua. Hezkuntzaren printzipioak eta helburuak. 1. eta 2. artikuluak. 

1. artikulua. Printzipioak. 

Espainiako  hezkuntza‐sistema  Konstituzioaren  balioei  jarraiki  antolatuta  eta 

Konstituzioan  aitortutako  eskubideekiko  eta  askatasunekiko  errespetuan 

oinarrituta dago, eta honako printzipio hauek ditu jarraibide: 

a. Hezkuntzaren  kalitatea  ikasle guztientzat,  ikasleen  egoera  eta  zirkunstantziak 

edozein izanik ere. 

b. Ekitatea;  aukera‐berdintasuna,  hezkuntzan  txertatzeko  aukera  eta 

diskriminaziorik  eza  bermatuko  ditu,  eta  desberdintasun  pertsonalak, 

kulturalak,  ekonomikoak  eta  sozialak  (ezgaitasunen  ondoriozkoak  bereziki) 

konpentsatzeko tresna izango da. 

c. Askatasun  pertsonala,  ardura,  herritartasun  demokratikoa,  elkartasuna, 

tolerantzia,  berdintasuna,  errespetua  eta  justizia  bultzatuko  dituzten  eta 

diskriminazio mota  oro  gainditzen  lagunduko  duten  balioen  transmisioa  eta 

praktikan jartzea. 

d. Hezkuntza bizitza osoan garatzen den etengabeko ikaskuntza gisa ulertzea. 

e. Hezkuntza  ikasleek dituzten gaitasunen,  interesen, etorkizunerako aukeren eta 

premien  aniztasunera,  eta  ikasleengan  eta  gizartean  gertatzen  diren 

aldaketetara egokitzeko malgutasuna. 

f. Ikasleen  hezkuntza‐orientabidea  eta  lanbide‐orientabidea,  jakintzetan, 

trebetasunetan  eta  balioetan  integrala  izango  den  hezkuntza  baterako  bidea 

emango duen prestakuntza pertsonalizatua lortzeko beharrezko baliabide gisa. 
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g. Ikasle bakoitzaren ahalegina eta motibazioa. 

h. Familiek, irakasleek, ikastetxeek, administrazioek, erakundeek eta gizarte osoak 

guztiek batera egindako ahalegina. 

i. Estatuari,  autonomia‐erkidegoei,  toki‐korporazioei  eta  ikastetxeei  dagozkien 

eskumenen  eta  arduren  esparruan  antolamendu‐jardunak  eta  curriculum‐

jardunak ezartzeko eta egokitzeko autonomia. 

j. Hezkuntza‐komunitatearen  parte‐hartzea  ikastetxeen  antolamenduan, 

gobernuan eta funtzionamenduan. 

k. Gatazkei aurrea hartzeko eta gatazkak era baketsuan konpontzeko hezkuntza, 

eta  indarkeriarik  eza  bizitza  pertsonalaren,  familiaren  eta  gizartearen  eremu 

guztietan. 

l. Eskubide‐berdintasunaren  eta  aukera‐berdintasunaren  garapena,  eta  gizonen 

eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorraren sustapena. 

m. Irakaslana hezkuntzaren kalitatearen  funtsezko  faktoretzat hartzea,  irakasleen 
lana gizartearen aurrean aitortzea eta lan hori babestea. 

n. Hezkuntza‐arloko  ikerketaren,  esperimentazioaren  eta  berrikuntzaren 

sustapena. 

o. Hezkuntza‐sistema  osoaren  ebaluazioa,  sistemaren  programazioari  eta 

antolamenduari  eta  irakasteko  eta  ikasteko  prozesuei  zein  horien  emaitzei 

dagokienez. 

p. Estatuaren  eta  autonomia‐erkidegoen  arteko  lankidetza  hezkuntza‐politiken 

definizioan, aplikazioan eta ebaluazioan. 

q. Hezkuntza Administrazioen eta toki‐korporazioen arteko  lankidetza hezkuntza‐

politikaren plangintzan eta inplementazioan. 

2. artikulua. Helburuak. 

1.  Espainiako hezkuntza‐sistema honako helburu hauek lortzera bideratuko da: 

a) Ikasleen nortasuna eta gaitasunak erabat garatzea. 

b) Funtsezko  eskubideekiko  eta  askatasunekiko  errespetuan,  gizonen  eta 

emakumeen  arteko  eskubide‐berdintasunean  eta  aukera‐berdintasunean, 

eta  ezgaitasunak  dituzten  pertsonen  tratu‐berdintasunean  eta 

diskriminaziorik ezan heztea. 

c) Tolerantzian  eta  askatasunean  (elkarbizitzarako  printzipio  demokratikoen 

barruan), eta gatazken prebentzioan eta konponbide baketsuan heztea. 

d) Norberaren erantzukizunean eta meritu eta ahalegin pertsonalean heztea. 

e) Bakerako,  giza  eskubideekiko  errespeturako,  elkarbizitzarako,  gizarte‐

kohesiorako, lankidetzarako eta herrien arteko elkartasunerako prestatzea, 
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eta  izaki  biziekiko  eta  ingurumenarekiko  eta,  bereziki,  basoekiko  eta 

garapen iraunkorrarekiko errespetua bultzatuko duten balioak eskuratzea. 

f) Ikasleek  beren  ikaskuntza  erregulatzeko,  beren  gaitasunetan  eta 

jakintzetan konfiantza izateko eta sormena, ekimen pertsonala eta espiritu 

ekintzailea garatzeko duten gaitasuna garatzea. 

g) Espainiako  hizkuntza‐eta  kultura‐aniztasuna  eta  kulturartekotasuna 

errespetatzeko  eta  onartzeko  prestakuntza  ematea  ikasleei,  gizartea 

aberasten duten elementuak baitira. 

h) Ohitura  intelektualak,  lan‐teknikak  eta  jakintza  zientifikoak,  teknikoak, 

humanistikoak,  historikoak  eta  artistikoak  eskuratzea,  eta  ohitura 

osasungarriak, ariketa fisikoa eta kirola garatzea. 

i) Lanbide‐jarduerak egiteko trebatzea. 

j) Hizkuntza  ofizialean  eta  koofizialean  (baldin  badago)  eta  atzerriko 

hizkuntza batean edo gehiagotan komunikatzeko trebatzea. 

k) Herritartasuna  gauzatzeko  eta  bizitza  ekonomikoan,  sozialean  eta 

kulturalean  aktiboki  parte  hartzeko  prestatzea,  jarrera  kritikoarekin  eta 

arduratsuarekin,  eta  jakintzaren  gizartearen  egoera  aldakorretara 

egokitzeko gaitasunarekin. 

2.  Botere  publikoek  lehentasunezko  arreta  eskainiko  diete  irakaskuntzaren 

kalitatea eta, bereziki, honako hauek bultzatzen dituzten  faktoreei:  irakasleen 

kualifikazioa  eta  prestakuntza,  irakasleen  talde‐lana,  hezkuntza‐baliabideen 

zuzkidura,  hezkuntza‐arloko  ikerketa,  esperimentazioa  eta  berrikuntza, 

irakurketaren  sustapena  eta  liburutegien  erabilera,  pedagogiarako, 

antolamendurako eta kudeaketarako autonomia, zuzendaritza‐lana, hezkuntza‐

orientabidea eta lanbide‐orientabidea, hezkuntza‐ikuskaritza eta ebaluazioa. 

 

2. Kapitulua.‐ IRAKASLEEN LAN ETA KOORDINAZIO TALDEAK 

 

 

LEGE ERREFERENTZIEN ERANSKINA 

 

 LOEren  119.  artikulua.  Parte‐hartzea  ikastetxe  publikoen  eta  itunpeko  ikastetxe 

pribatuen funtzionamenduan eta gobernuan. 
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2. Irakasleek  Klaustroari,  irakasleen  koordinazio‐  organoei  eta  maila  berean 

eskolak  ematen  dituzten  irakasle  taldeei  dagozkien  erabaki  pedagogikoak 

hartzen parte hartuko dute. 

 LOEren 130. artikulua. Irakasleen koordinazio‐organoak. 

1.  Hezkuntza  Administrazioek  irakasleen  koordinazio‐organoen  eta  orientazio‐

organoen  funtzionamendua  arautu  beharko  dute.  Halaber,  eskolak  maila 

berean  ematen  dituzten  irakasle  taldeak,  eta  eskolak  ikasle  talde  berari 

ematen dizkioten irakasleen lankidetza eta talde‐lana sustatuko dituzte. 

2.  Bigarren hezkuntzako  institutuetan,  irakasleen koordinazio‐organoen artean, 

agindutako  jakintzagaien  edo moduluen  berezko  irakaskuntzak  antolatzeaz 

eta garatzeaz arduratuko diren koordinazio didaktikorako sailak egongo dira. 

 

3. Kapitulua.  IRAKASLEAK EZ DIREN LANGILEAK 

 

 

LEGE ERREFERENTZIEN ERANSKINA 

 

 LOE,  II.  titulua,  I. kapitulua, hezkuntza‐behar bereziak dituzten  ikasleei buruzkoa. 

Zehazki,  72.1  artikulua,  hezkuntza‐behar  bereziak  dituzten  ikasleei  erantzuteko 

profesional  kualifikatuen  baliabideei  buruzkoa,  eta  arau  hori  garatzen  duten 

erkidegoko dekretuak. 

 LOEren 91.1 d) artikulua, zerbitzu edo sail espezializatuei hezkuntzaren,  ikasketen 

edo lanbidearen alorreko orientabidea emateko lankidetzari buruzkoa. 

 LOEren 113. artikulua, eskolako liburutegiei buruzkoa. 

1.  Ikastetxeek eskolako liburutegia izango dute. 

3.  Eskolako  liburutegiek,  irakurketa sustatzeaz gain,  ikasleek gainerako arlo eta 

jakintzagaiak  ikasteko  informazioa  eta  beste  baliabide  batzuk  lortzea  eta 

horien  erabilera  kritikoan  prestatzea  ahalbidetu  behar  dute.  Halaber,  Lege 

horren 19.3 eta 26.2 artikuluetan xedatutakoa gauzatzen ere  lagundu behar 

dute. 

 Dagoeneko  aipatu  ditugun  LOEren  118‐3  artikuluak,  administrazioko  eta 

zerbitzuetako langileek ikastetxeetan izan behar duten parte‐hartzeari buruzkoak. 

 Dagoeneko  aipatu  ditugun  LOEren  119‐2  artikuluak,  hezkuntza‐komunitateak 

Eskola Kontseiluan izan behar duen parte‐hartzeari buruzkoak. 
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 LOEren hogeita hirugarren xedapen gehigarria: Ikasleen datu pertsonalak. 3 eta 4 

zenbakiak, ikasleen eta familien datu pertsonalak segurtasunez eta isilpean erabili 

eta tratatzeko betebeharrari buruzkoak. 

 LOPD, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoa. 

 Langileen estatutuak.  

 Hitzarmen  kolektibo  aplikagarriak.  Euskadiko  gizarte‐ekimenezko  ikastetxeen 

hitzarmen kolektiboa eta Ikastolen hitzarmen kolektiboa, II. eranskina, 2. taldea, C) 

eta, zehazkiago, lanbide‐sailkapenei buruzko kapituluak. 

 

V. TITULUA ‐ ESKOLAZ KANPOKO HEZKUNTZA ZERBITZUAK ETA GARRAIO, JANTOKI 

ETA BESTE ZERBITZU OSAGARRI BATZUK 

 

 

LEGEZKO ERREFERENTZIAK ETA BESTE BATZUK 

 

 KONSTITUZIOA. 27. artikulua, 7 idatz‐zatia, II. atalean jadanik aipatua: 

“Irakasleek,  gurasoek  eta,  hala  denean,  ikasleek  ere,  parte  hartuko  dute 

Administrazioak  diru  publikoarekin  ordaindutako  ikastetxe  guztien  kontrol  eta 

kudeaketan, legeak ezartzen dituen mugekin”. 

 2/2006 LOE, Hezkuntzaren Lege Organikoa,maiatzaren 3koa. 

- 1. eta 2. artikuluak, hezkuntza‐sistemaren printzipio eta helburuei buruzkoak. 

- 119. artikulua: Itunpeko ikastetxe publiko eta pribatuen funtzionamenduan 

eta gobernuan parte hartzea.  

- LOEren Lehen Azken Xedapena: Hezkuntza Eskubidea arautzeko uztailaren 3ko 

8/1985 Lege Organikoaren 6. artikulua aldatzen duena. 

- LOEren hogeita hirugarren Xedapen Gehigarria. Ikasleen datu pertsonalak. 

 201/2008  DEKRETUA,  abenduaren  2koa,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko 

unibertsitateaz  kanpoko  ikastetxeetako  ikasleen  eskubideei  eta  betebeharrei 

1. Kapitulua.‐  ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK 
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buruzkoa. Hona  ikastetxeetan dekretua egokitzeko eta osatzeko bidea ematen 

duten artikuluen xehetasuna: 

- 4. artikulua: Dekretu honek tipifikatu gabeko  jokabideei neurri zuzentzaileak 

aplikatzeko debekua. 

- 5. artikulua: Bizikidetza‐planak ikastetxeen barruko bizitza arautzean. 

- 8. artikulua: Ikastetxetik babesa jasotzeko ikasle adingabeek duten eskubidea. 

- 9. artikulua: Errendimendu akademikoaren balioespen objektiboa. 

- 11. artikulua: Osotasun, nortasun eta duintasun pertsonaleko eskubidea. 

- 13. artikulua. Ikastetxeetan biltzeko eskubidea. 

- 14. artikulua. Adierazpen‐askatasunerako eskubidea ikastetxeetan. 

- 15. artikulua. Ikasleek elkartzeko duten eskubidea. 

- 16. artikulua. Parte hartzeko eskubidea. 

- 24. artikulua. Bizikidetza errazteko betebeharra. 

- 26. artikulua. Eskolako arauak errespetatzeko betebeharra. 

 Laugarren xedapen gehigarria. Antolakuntza eta Jarduera Araudiaren edo Barne 

Araudiaren aldaketa. 

1.  Dekretu hau argitaratzen denetik kontatzen hasita sei hilabeteko epean, zati 

batean  ala  osorik    publikoekin  finantzatutako  ikastetxeek  egokitu  beharko 

dute  beren  Antolakuntza  eta  Jarduera  Araudia  edo  Barne  Araudia  Dekretu 

honetan  xedatukoari,  beharrezko  aldaketak  eginda  eta  bizikidetza‐plana 

betetzea bermatzen duten aldaketak barnean hartuta. 

2.  Antolakuntza eta  Jarduera Araudiaren edo Barne Araudiaren  idazketa berria 

egiteko  batzorde  bat  eratzen  bada  ikastetxean  Ordezkaritza  Organo 

Gorenaren  edo  Eskola  Kontseiluaren  baldintza  eta  ordezkaritza‐proportzio 

berberak  errespetatu beharko dira,  eta horretarako boto haztatuko  sistema 

ezarri ahalko da. 

3.  Ikastetxe publikoen Ordezkaritza Organo Gorenek Antolakuntza eta  Jarduera 

Araudiaren  edo  Barne  Araudiaren  idazketa  berria  onartu  aurretik,  edo 

itundutako  ikastetxeek  Barne  Araudiaren  idazketa  berria  onartu  aurretik, 

ikastetxe  bakoitzean  ezarritako  eta  legez  osatutako  guraso‐elkarteei  nahiz 

ikasle‐elkarteei eta ikasleen taldeko organoari entzun beharko zaie. 

 LOE. Hogeita hirugarren xedapen gehigarria. Ikasleen datu pertsonalak. 

 “EBDk Barne Araudietan edo, hala badagokio, Ikastetxeetako Antolakuntza eta 

Jarduera  Araudietan  duen  garrantzia”  GIDA.  Carlos  Díaz  Aguado.  ERKIDE‐

Irakaskuntzak argitaratua, Gasteiz.  2009 
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 Giza  Eskubideen  Aldarrikapen  Unibertsala,  1948ko  abenduaren  10ekoa.  Eta, 

bereziki, 26. artikulua, Heziketarako Eskubideari dagokiona: 

 Haurren eskubideen deklarazio unibertsala, NBEk 1959an onartua. 

 3/2005  Legea,  otsailaren  18koa,  Haurrak  eta  Nerabeak  Zaintzekoa  eta 

Babestekoa. 

 1/1996  Lege  Organikoa,  urtarrilaren  15ekoa,  Adingabeen  Babes  Juridikoari 

buruzkoa. 

 4/2005  Legea,  otsailaren  18koa,  29.  artikulua,  Emakumeen  eta  Gizonen 

Berdintasunerakoa.  

 Europako  Kontseiluaren  ebazpena,  ezagutzaren  gizartean  gizarte‐kohesioa  eta 

lehiakortasuna hobetzeko giza kapitala garatzekoa (2003/C 295 / 05). 

 Lisboako  estrategia  arrakastaz  burutzeko  erreformak.  (2001‐04‐30eko  104/01 

DOK) 

 OECDren PISA txostenak. 

 

VI. TITULUA ‐ IKASLEAK 

 

 

LEGE ERREFERENTZIAK

 

 KONSTITUZIOA.  27.  artikulua,  7.  idatz‐zatia,  II.  atalean  jadanik  aipatua: 

“Irakasleek,  gurasoek  eta,  hala  denean,  ikasleek  ere,  parte  hartuko  dute 

Administrazioak  diru  publikoarekin  ordaindutako  ikastetxe  guztien  kontrol  eta 

kudeaketan, legeak ezartzen dituen mugekin”. 

 2/2006 LOE, Hezkuntzaren Lege Organikoa, maiatzaren 3koa  

- 1. eta 2. artikuluak, hezkuntza‐sistemaren printzipio eta helburuei buruzkoak. 

- 119. artikulua:  Itunpeko  ikastetxe publiko eta pribatuen  funtzionamenduan 

eta gobernuan parte hartzea.  

- LOEren  Lehen  Azken  Xedapena: Hezkuntza  Eskubidea  arautzeko  uztailaren 

3ko 8/1985 Lege Organikoaren 6. artikulua aldatzen duena. 

- LOEren hogeita hirugarren Xedapen Gehigarria. Ikasleen datu pertsonalak. 

 Hezkuntzarako  Eskubidea  arautzen  duen  uztailaren  3ko  8/1985  Lege 

Organikoaren 6. artikulua honela geratuko da idatzita: 
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1.  Ikasle guztiek eskubide eta eginbehar berberak dituzte, adinaren eta  ikasketa 

mailaren araberako desberdintasunak gorabehera. 

2.  Ikasle  guztiek  eskubidea  eta  eginbeharra  dute,  Espainiako  Konstituzioa  eta 

kasuan  kasuko  autonomia‐estatutua  ezagutzeko,  horietan  aitortutako 

balioetan eta printzipioetan hezteko. 

3.  Oinarrizko eskubide hauek aitortzen zaizkie ikasleei: 

a)  Heziketa  osoa  izateko  eskubidea,  heziketa  hori  lagungarri  izan  dadin, 

nortasuna erabat garatzeko. 

b)  Euren  nortasun,  osotasun  eta  duintasun  pertsonala  errespetatzeko 

eskubidea. 

c)  Euren  arduraldia,  ahalegina  eta  errendimendua  modu  objektiboan 

balioetsi eta aitortzeko eskubidea. 

d)  Hezkuntza‐ eta lanbide‐orientabidea izateko eskubidea. 

e)  Euren  kontzientzia‐askatasuna,  sinesmen  erlijiosoak  eta  moralak 

errespetatzeko eskubidea, Konstituzioarekin bat etorriz. 

f)  Eraso fisiko edo moral ororen aurkako babesa izateko eskubidea. 

g)  Zentroaren jardunbidean eta bizitzan parte hartzeko eskubidea, indarrean 

dauden arauetan xedatutakoarekin bat etorrita. 

h)  Gabezia  eta  desabantaila  pertsonalak,  familiakoak,  ekonomikoak, 

sozialak eta kulturalak konpentsatzeko  laguntzak eta babesak  jasotzeko 

eskubidea,  gehienbat,  hezkuntza‐sisteman  sartzea  eta  bertan  irautea 

eragozten edo zailtzen duten hezkuntza‐beharrizan bereziak izanez gero. 

i)  Gizarte‐babesa  izateko  eskubidea,  hezkuntza‐esparruan,  familia‐

ezbeharren edo istripuen kasuetan. 

4.  Hezkuntzarako  Eskubidea  arautzen  duen  uztailaren  3ko  8/1985  Lege 

Organikoaren 7. artikuluari beste atal bat eransten zaio, honela idatzita: 

«3.  Hezkuntza‐administrazioek  lagunduko  dute  gurasoek  elkartzeko  duten 

eskubidea egikaritzea, bai eta federazio eta konfederazioak sortzea ere.» 

5.  Hezkuntzarako  Eskubidea  arautzen  duen  uztailaren  3ko  8/1985  Lege 

Organikoaren 8. artikuluari beste paragrafo bat eransten zaio, honela idatzita: 

«Ikasleek  hezkuntza‐zentroetan  eragingarritasunez  parte  hartzea  eragiteko, 

eta  ikasleen  bilera‐eskubidea  ahalbidetzeko  xedearekin,  hezkuntza‐zentroek 

ezarriko dute, euren antolaketa‐ eta jardunbide‐ arauak egitean, ikasleek zein 

baldintzatan  egikari  dezaketen  eskubide  hori.  Hezkuntza‐administrazioek 
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ezarritakoaren arabera, ikasleek klasera joatearen inguruan hartutako erabaki 

kolektiboak, derrigorrezko bigarren hezkuntzako hirugarren mailatik aurrera, 

ez  dira  hartuko  jokabide‐falta  gisa,  eta  ez  dira  zehatuko,  noiz  eta  erabaki 

horiek  bilera‐eskubidea  egikaritzearen  ondorio  izan,  eta  aurretiaz 

komunikatzen zaizkionean zentroko zuzendaritzari.» 

6.  Hezkuntzarako  Eskubidea  arautzen  duen  uztailaren  3ko  8/1985  Lege 

Organikoaren 57. artikulua honela egongo da  idatzita bere  c), d),  f) eta m) 

ataletan [Eskola Kontseiluaren eginkizunei dagozkienak]: 

d)  Diziplinako gatazkei buruzko ebazpenaren berri izatea eta gatazka horiek 

indarreko  arautegiarekin  bat  etorriz  bideratuko  direla  zaintzea. 

Zuzendariak  hartutako  diziplina‐neurriak  ikasleen  jokabideei  buruzkoak 

izan, eta  jokabide horiek zentroko bizikidetzari modu  larrian kalte egiten 

diotenean,  eskola‐kontseiluak,  gurasoek  edo  tutoreek  hala  eskatuta, 

zuzendariak hartutako erabakia berrikusi ahal izango du, eta, hala denean, 

neurri egokiak proposatu ahal izango ditu. 

m)  Neurriak eta ekimenak proposatzea, horiek ahalbidetzen badute zentroan 

bizikidetza, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna, eta norberaren, 

familiaren  eta  gizartearen  esparru  guztietan  gatazkak  bake  bidez 

konpontzea.» 

7.  Hezkuntzarako  Eskubidea  arautzen  duen  uztailaren  3ko  8/1985  Lege 

Organikoaren 62. artikulua honela egongo da idatzita: 

1.  Itunari  dagokionez,  ondokoak  dira  zentroko  titularrak  ez‐betetze  arina 

egiteko arrazoiak: 

b)  Titulu honetan partaidetzari buruz ezarritako arauak haustea. 

2.  Itunari  dagokionez,  ondokoak  dira  zentroko  titularrak  ez‐betetze  larria 

egiteko arrazoiak: (Ikus xehetasuna jadanik aipatutako aurreko kapituluan 

eta Titulartasunari dagokion II. Tituluarenean). 

a)  Aurreko  paragrafoan  zerrendatutako  arrazoiak,  noiz  eta  hasitako 

administrazio‐ espedienteak eta, hala denean,  jurisdikzio eskudunaren 

epaiak  ondorioztatzen  duenean,  ez‐betetzea  gertatu  zela  irabazteko 

asmoarengatik,  asmo  argiarekin,  irakaskuntza‐zerbitzua  ematean 

nahasmendu  nabaria  izateagatik,  edo  ez‐betetzea  behin  eta  berriro 

egiteagatik, edo ez‐betetzea egiten den lehenengo aldia ez izateagatik. 

 201/2008  DEKRETUA,  abenduaren  2koa,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko 

unibertsitateaz  kanpoko  ikastetxeetako  ikasleen  eskubideei  eta  betebeharrei 
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buruzkoa.  Hona  ikastetxeetan  dekretua  egokitzeko  eta  osatzeko  bidea  ematen 

duten artikuluen xehetasuna:  

4. artikulua.  Dekretu  honek  tipifikatu  gabeko  jokabideei  neurri  zuzentzaileak 

aplikatzeko debekua. 

5. artikulua.  Bizikidetza‐planak ikastetxeen barruko bizitza arautzean. 

8. artikulua.  Ikastetxetik babesa jasotzeko ikasle adingabeek duten eskubidea. 

9. artikulua.  Errendimendu  akademikoaren  balioespen  objektiboa  izateko 

eskubidea. 

11. artikulua.  Osotasun, nortasun eta duintasun pertsonaleko eskubidea. 

13. artikulua.  Ikastetxeetan biltzeko eskubidea. 

14. artikulua.  Adierazpen‐askatasunerako eskubidea ikastetxeetan. 

15. artikulua.  Ikasleek elkartzeko duten eskubidea 

16. artikulua.  Parte hartzeko eskubidea. 

24. artikulua.  Bizikidetza errazteko betebeharra. 

26. artikulua.  Eskolako arauak errespetatzeko betebeharra. 

 LOE.  Lehenengo  azken  XEDAPENA.  Hezkuntzarako  eskubidea  arautzen  duen 

uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoaren 6. artikulua honela geratuko da idatzita: 

1. Honako hauek dira ikasleen oinarrizko betebeharrak: 

a)  Ikastea  eta  ahaleginak  egitea  euren  gaitasunen  araberako  garapen 

handiena lortzeko. 

b)  Heziketa‐jardueretan  parte  hartzea,  eta,  bereziki,  eskolako  jardueretan 

eta jarduera osagarrietan. 

c)  Irakasleen jarraibideak betetzea. 

d)  Klasera garaiz iristea. 

e)  Eskolako bizikidetza hobetzeko eta zentroan ikasketa‐giro egokia lortzeko 

parte  hartzea  eta  laguntzea,  gainerako  ikaskideen  hezkuntzarako 

eskubidea eta irakasleen agintea nahiz orientabideak errespetatuta. 

f)  Hezkuntza‐erkidegoko  kide  guztien  kontzientzia‐askatasuna,  sinesmen 

erlijioso  eta  moralak,  eta  duintasuna,  osotasuna  eta  intimitatea 

errespetatzea. 

g)  Hezkuntza‐zentroko  antolaketa‐,  bizikidetza‐  eta  diziplina‐arauak 

errespetatzea, eta               
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h)  Zentroko  instalazioak  eta material  didaktikoa  artatzea  eta  behar  bezala 

erabiltzea. 

5.  Hezkuntzarako  eskubidea  arautzen  duen  uztailaren  3ko  8/1958  Lege 

Organikoaren  8.  artikulua  aldatzen  du;  beste  paragrafo  bat  eransten  zaio, 

honela idatzita:  

“Ikasleek  hezkuntza‐zentroetan  eragingarritasunez  parte  hartzea  eragiteko, 

eta  ikasleen  bilera‐eskubidea  ahalbidetzeko  xedearekin,  hezkuntza‐zentroek 

ezarriko dute, euren antolaketa‐ eta jardunbide‐ arauak egitean, ikasleek zein 

baldintzatan  egikari  dezaketen  eskubide  hori.  Hezkuntza‐administrazioek 

ezarritakoaren arabera, ikasleek klasera joatearen inguruan hartutako erabaki 

kolektiboak, derrigorrezko bigarren hezkuntzako hirugarren mailatik aurrera, 

ez  dira  hartuko  jokabide‐falta  gisa,  eta  ez  dira  zehatuko,  noiz  eta  erabaki 

horiek  bilera‐eskubidea  egikaritzearen  ondorio  izan,  eta  aurretiaz 

komunikatzen zaizkionean zentroko zuzendaritzari”. 

 Laugarren xedapen gehigarria. Antolakuntza eta Jarduera Araudiaren edo Barne 

Araudiaren aldaketa. 

1.  Dekretu hau argitaratzen denetik kontatzen hasita sei hilabeteko epean, zati 

batean ala osorik publikoekin finantzatutako ikastetxeek egokitu beharko dute 

beren Antolakuntza eta Jarduera Araudia edo Barne Araudia Dekretu honetan 

xedatukoari,  beharrezko  aldaketak  eginda  eta  bizikidetza‐plana  betetzea 

bermatzen duten aldaketak barnean hartuta. 

 LOE.  1.  eta  2.  artikuluak,  hezkuntza‐sistemaren  printzipioei  eta  helburuei 

buruzkoak. 

 LOE.  119.  artikulua.  Ikastetxe  publikoen  eta  itunpeko  ikastetxe  pribatuen 

funtzionamenduan eta gobernuan parte hartzea. 

 LOE. Hogeita hirugarren xedapen gehigarria. Ikasleen datu pertsonalak. 

 “EBDk Barne Araudietan edo, hala badagokio,  Ikastetxeetako Antolakuntza eta 

Jarduera  Araudietan  duen  garrantzia”  GIDA.  Carlos  Díaz  Aguado.  ERKIDE‐

Irakaskuntzak argitaratua, Gasteiz. 2009. 

 Giza  Eskubideen  Aldarrikapen  Unibertsala,  1948ko  abenduaren  10ekoa.  Eta, 

bereziki, 26. artikulua, Heziketarako Eskubideari dagokiona: 

1.  Pertsona  orok  du  hezkuntza‐eskubidea.  Hezkuntza  dohainekoa  izango  da 

oinarrizko  ikasketei  dagokienez  behintzat.  Oinarrizko  ikasketak  egitea 

derrigorrezkoa  izango da; heziketa  teknikoa  eta  lanbiderakoa, orokorra;  eta 
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denek  izango  dute  goi mailako  ikasketak  egiteko  aukera  bera,  norberaren 

merezimenduen arabera.  

2.  Hezkuntzaren  helburua  giza  nortasuna  guztiz  garatzea  izango  da  eta  giza 

eskubideen eta oinarrizko askatasunen errespetua indartzea; herrialde, arraza 

eta  erlijio  guztien  arteko  elkar‐ulertze,  jasankortasun  eta  adiskidetasunaren 

alde egingo du; eta Nazio Batuen iharduna bultzatuko du, bakeak iraun dezan.  

3.  Gurasoek  lehentasunezko  eskubidea  izango  dute  seme‐alabei  emango  zaien 

hezkuntza mota aukeratzeko. 

Eta, era berean: 

1.artikulua.  Gizon‐emakume guztiak aske  jaiotzen dira, duintasun eta eskubide 

berberak dituztela. 

12.artikulua.  Ez  dago  arrazoirik  gabe  beste  inoren  bizitza  pribatuan,  familian, 

etxean edo postan eskusartzerik, ezta  inoren ohore edo  izen onari 

eraso egiterik ere.  

15.artikulua.  Herritartasunerako eskubidea. 

18.artikulua.  Pertsona  orok  pentsamendu‐,  kontzientzia‐  eta  erlijio‐

askatasunerako  eskubidea  du,  baita  bakarka  nahiz  taldean, 

jendaurrean  edo  pribatuan  irakaskuntzaz…  azaltzeko  askatasuna 

ere. 

19.artikulua.  Gizabanako guztiek dute iritzi‐ eta adierazpen‐askatasuna.  

20.artikulua.  Nornahik du bakean biltzeko eta elkartzeko eskubidea. 

 Haurren eskubideen deklarazio unibertsala, NBEk 1959an onartua. 

1. artikulua  Haurrak  deklarazio  honetan  aipatutako  eskubide  guztiez  gozatuko 

du. 

Eskubide  horiek  haur  guztiei  aitortuko  zaizkie,  salbuespenik  gabe  eta  haurraren 

zein bere familiaren arraza, kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, iritzi politikoak edo 

beste edozein  iritzi,  jatorri nazionala edo  soziala, maila ekonomikoa,  leinua edo 

beste edozein baldintzagatik haurra bereizi edo diskriminatu gabe.  

2. artikulua 

Haurrak babes berezia  izango du eta  legearen zein beste bitarteko batzuen bidez 

hainbat  aukera  eta  zerbitzu  emango  zaizkio,  garapen  fisiko,  mental,  moral, 

espiritual  eta  sozial  osasuntsua  eta  normala  izan  dezan,  askatasun  eta 

duintasunezko  baldintzetan.  Xede  horretarako  legeak  ateratzerakoan,  haurraren 

interesei emango zaie lehentasuna. 
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3. artikulua 

Jaiotzen den unetik, haurrak izen bat eta nazionalitate bat izateko eskubidea du. 

4. artikulua 

Haurrak  gizarte‐segurantzaren  onurez  gozatuko  du.  Osasuntsu  hazteko  eta 

garatzeko  eskubidea  izango  du;  beraz,  haurrari  zein  bere  amari  arreta  berezia 

eskaini beharko  zaio,  jaio aurretik nahiz ondoren. Haurrak elikadura, etxebizitza, 

aisia eta osasun‐zerbitzu egokiez gozatzeko eskubidea izango du.  

5. artikulua 

Fisikoki edo mentalki ezindua dagoen haurrak edo eragozpen  sozialen bat duen 

haurrak  bere  kasu  partikularrak  eskatzen  dituen  tratamendua,  hezkuntza  eta 

arreta berezia jasotzeko eskubidea izango du. 

6. artikulua 

Bere nortasunaren  garapena osoa eta orekatua  izan dadin, haurra maitatua eta 

ulertua  sentitu  behar  da.  Ahal  den  neurrian,  bere  gurasoen  babespean  eta 

ardurapean haziko da, maitasunezko eta segurtasun moral eta materialezko giro 

batean; ezohiko kasuetan  izan ezik, haur txiki bat ez da  inoiz bere amarengandik 

bananduko. Gizarteak eta agintari publikoek familiarik gabeko haurrak edo bizirik 

irauteko  adina  baliabiderik  ez  dutenak  zaindu  beharko  dituzte.  Familia  ugariei 

seme‐alabak  mantentzeko  estatu‐dirulaguntzak  edo  beste  mota  batzuetakoak 

ematea komeni da. 

7. artikulua 

Haurrak  hezkuntza  bat  jasotzeko  eskubidea  du;  hezkuntza  hori  doakoa  eta 

derrigorrezkoa  izango  da,  oinarrizko  etapetan  behintzat.  Hezkuntzak  haurrari 

kultura  orokor  bat  emango  dio  eta,  aukera‐berdintasunezko  baldintzetan,  bere 

gaitasunak  eta  burubidea  nahiz  erantzukizun  moral  eta  sozialaren  zentzua 

garatzea  ahalbidetuko  dio,  gizarteko  kide  erabilgarri  bat  izatera  hel  dadin. 

Haurraren  lehentasunezko  interesa  haurra  hezteaz  eta  orientatzeaz  arduratzen 

diren  pertsonen  printzipio  gidaria  izan  beharko  da;  erantzukizun  hori  gurasoei 

dagokie. Haurrak jolasaz eta aisiaz erabat gozatzeko eskubidea du, eta jolas horiek 

hezkuntzaren  xedeetara  zuzendurik  egon  beharko  dira;  gizartea  eta  agintari 

publikoak eskubide hori bermatzen saiatuko dira.  

8. artikulua 

Edozein egoeratan, haurrak lehenak izan behar dira babesa eta laguntza jasotzen. 

9. artikulua 
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Haurra babestu egin behar da abandonatu, gaizki tratatu eta esplotatu ez dezaten. 

Haurrekin ezingo da inolako salerosketarik egin. Haurrari ez zaio lan egiten utziko 

gutxieneko  adin  egokia  izan  arte.  Haurrak  ezingo  du  bere  osasunari  edo 

hezkuntzari  kalte  egiten  dion  edo  bere  garapen  fisiko,  mental  nahiz  morala 

oztopatzen duen zeregin edo lanik egin, bere kabuz zein behartuta.  

10. artikulua 

Haurra arrazagatiko diskriminazioa, erlijioagatikoa nahiz beste edozein motatakoa 

bultza  dezaketen  praktiketatik  babestu  behar  da.  Elkar  ulertzea,  tolerantzia, 

herrien arteko adiskidetasuna, bakea eta senidetasun unibertsala sustatzen dituen 

hezkuntza  eman  behar  zaio,  eta  bere  indarrak  eta  gaitasunak  bere  hurkoen 

zerbitzura jartzen ikasi behar du. 

Orobat,  

 3/2005  Legea,  otsailaren  18koa,  Haurrak  eta  Nerabeak  Zaintzekoa  eta 

Babestekoa. 

 1/1996  Lege Organikoa,  urtarrilaren  15ekoa,  Adingabeen  Babes  Juridikoari 

buruzkoa. 

 4/2005  Legea,  otsailaren  18koa,  29.  artikulua,  Emakumeen  eta  Gizonen 

Berdintasunerakoa.  

 Europako  Kontseiluaren  ebazpena,  ezagutzaren  gizartean  gizarte‐kohesioa 

eta lehiakortasuna hobetzeko giza kapitala garatzekoa (2003/C 295 / 05). 

 Lisboako estrategia arrakastaz burutzeko erreformak. (2001‐04‐30eko 104/01 

DOK) 

 OECDren PISA txostenak. 

 

 

VII. TITULUA ‐ GURASOAK 

 

1. Kapitulua.  IKASLEEN ONARPENA 

 

 

LEGE ERREFERENTZIAK
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•  Espainiako  Konstituzioa  eta  LOE,  Irakaskuntza  Kooperatiben  Berezitasunei  buruz 

ari  direla  –dagoeneko  aipatu  dira–  eta  Euskadin  horietatik  eratorritako  arauak, 

berezitasun hori Euskadin ikasleak onartzeko prozesuan zehazteko. 

•  2/2006 LOE, Hezkuntzaren Lege Organikoa, maiatzaren 3koa. 

- 84.  artikulua,  ikastetxe  publikoetan  eta  itunpekotan  ikasleak  hartzeari 

buruzkoa.  Horrek,  besteak  beste,  ezartzen  du  ezein  kasutan  ez  dela  izango 

diskriminaziorik  arrazagatik,  sexuagatik,  erlijioagatik  edo  beste  ezein  izaera 

ego  egoera  pertsonalengatik  edo  sozialengatik;  etapa  desberdinak  ematen 

dituzten  atxikitako  ikastetxe  publikoak  ikastetxe  bakartzat  hartuko  dira, 

matrikulatze‐irizpideak  aplikatzeari  dagokionez,  eta  ikastetxe  pribatuetan 

antzeko  prozedura  bat  jarraituko  da;  ikastetxe  publiko  edo  pribatu  batean 

matrikulatzeak  haren  Hezkuntza  Proiektua  errespetatzea  ekarriko  duela 

berekin, etab.;… 

- 85.  artikulua.  Derrigorrezko  irakaskuntzaren  ondoko  etapetan  ikasleak 

onartzeko berariazko baldintzak 

- 86. artikulua. Berdintasuna bermatzea ikasleak onartzeko arauen aplikazioan. 

- 87.  artikulua.  Oreka  bermatzea  ikasleak  onartzean.  Horrek  neurri  batzuk 

ezartzen  ditu  kalitate  eta  kohesio  soziala  bermatzeko,  hezkuntza‐premia 

bereziak dituzten ikasleentzako tokiak gordeta edo gehituta.  

- 108.6  artikulua:  “Hezkuntzarako  Eskubidea  arautzen  duen  8/1985  Lege 

Organikoaren, uztailaren 3koaren, 4. artikuluak agindutakoari jarraiki, guraso 

eta  tutoreek  beren  seme‐alaba  edo  tutoretzapekoentzat  ikastetxe  publikoa 

edo  botere  publikoek  sortutakoa  ez  den  ikastetxea  –artikulu  honetako  3. 

atalean aipatzen dira horiek– aukeratzeko eskubidea dute. 

- 115.  artikulua.  Itundutako  ikastetxe  pribatuen  izaera  propioa.  “Jabeek 

Ikastetxeen Izaera propioa ezartzeko eskubidea dute. Eta publiko egin beharko 

dute.” 

- 121. artikulua. Hezkuntza Proiektua. Horrek balioak, helburuak eta  jarduera‐

lehentasunak  jasoko  ditu,  ezarritako  Curriculumen  zehaztapena  sartuko  du” 

Honako  hauei  erantzun  beharko  die:  ingurune  sozialaren  eta  kulturalaren 

ezaugarriei, ikasleriaren aniztasunari erantzuteko erei .. .etab.”  

- Lehenengo  azken  xedapena,  Eskola  Kontseiluak  onartzeko  prozesuan  dituen 

eginkizunei buruzkoa. 

- Lehenengo  azken  xedapena,  10.  puntua, Hezkuntzarako  Eskubidea  arautzen 

duen uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoaren 62. artikulua aldatzen duena. 
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Honako  idazketa  hau  izango  du,  ikastetxearen  jabeak  itunaren  ez‐betetze 

larria egiteko kausei dagokienean: 

2.  Honako  hauek  dira  Ikastetxearen  Jabeak  Itunaren  ez‐betetze  larria 

egiteko kausak: 

c)  Ikasleak hartzeko arauak haustea 

 AKE, 1985eko ekainaren 27koa  5., 6., 7. eta 8.  idatz‐zatiak,  ikasleak  aukeratzeko 

lehentasunezko  irizpideei  eta  ikastetxeen  berezko  izaerari  buruzkoak  –aurreko 

kapituluetan  aipatu  dira–  eta  9.  idatz‐zatia,  aipatutako  hezkuntza‐komunitateko 

kideen  eskubideak  eta  ikastetxeko  titularrarenak  gatazkan  edo  lehian  dauden 

kasuei buruzkoak eta elkarrekiko artikulazioari buruzkoak 

 35/2008  Dekretua,  martxoaren  4koa  (2008ko  martxoaren  6ko  EHAA),  ikastetxe 

publikoetan  eta  itunduetan  ikasleak  hartzea  arautzen  duena.  Lehen  Xedapen 

Gehigarria: Hezkuntzarako  Eskubidea  arautzen  duen  uztailaren  3ko  8/1985  Lege 

Organikoaren  25.  artikuluaren  arabera,  ikastetxe  pribatuek  ikasleak  onartzeko 

irizpideak eta prozesua zehazteko autonomia  izango dute, ematen dituzten  itundu 

gabeko mailetan. Hala ere, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailak Dekretu 

honetan  agindutakoa  betetzeko  baldintza  har  dezake,  ikastetxe  horientzako 

dirulaguntzak emateko, itundu gabeko mailetarako. 

 

 

 Hezkuntza  Sailaren  Agindua,  2009ko  martxoaren  17ko  (2009ko  apirilaren  3ko 

EHAA),  matrikulatzeko  prozedura  eta  egutegia  arautzen  dituena.  2011ko 

urtarrilean eguneratua. 

 Eusko  Jaurlaritzako  Ikastetxeen  Zuzendariaren  Arauak,  2010eko  urtarrilaren 

21ekoak,  2010‐11  eta  hurrengo  ikasturterako  ikastetxe  itunduetan  ikasleak 

onartzeko 

 

 

2. Kapitulua.  IKASLEEN GURASOEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK 

 

 

1. LEGE ERREFERENTZIAK
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Lehenengo azken xedapena. Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duen uztailaren 3ko 

8/1985 Lege Organikoaren aldaketa. 

1.  Hezkuntzarako  Eskubidea  arautzen  duen  uztailaren  3ko  8/1985  Lege 

Organikoaren 4. artikulua honela geratuko da idatzita: 

1.  Gurasoek  edo  tutoreek,  beren  seme‐alaben  edo  ardurapekoen  hezkuntzari 

dagokionez, honako eskubide hauek dituzte: 

a)  Seme‐alabek  edo  ardurapekoek  kalitate‐berme  handieneko  hezkuntza 

jasotzeko  eskubidea,  Konstituzioan,  Autonomia  Estatutuan  eta 

hezkuntzari buruzko legeetan ezarritako helburuei jarraiki. 

b)  Ikastetxe  publikoa  zein  botere  publikoek  sortutakoez  bestelako  bat 

aukeratzeko eskubidea. 

c)  Seme‐alabek edo ardurapekoek gurasoen edo tutoreen sinesmenekin bat 

datorren erlijio‐heziketa eta moral‐heziketa jasotzeko eskubidea. 

d)  Seme‐alabek ikasteko eta gizartean eta hezkuntzan txertatzeko prozesuan 

egindako aurrerapenaren berri jasotzeko eskubidea. 

e)  Seme‐alaben irakasteko eta ikasteko prozesuan parte hartzeko eskubidea. 

f)  Ikastetxearen  antolamenduan,  funtzionamenduan,  gobernuan  eta 

ebaluazioan parte hartzeko eskubidea, legeetan ezarritako baldintzetan. 

g)  Seme‐alaben  ikasketa‐orientabidean  eta  lanbide‐orientabidean  eragina 

duten erabakietan entzunak izateko eskubidea. 

2.  Era  berean,  seme‐alaben  edo  ardurapekoen  hezkuntzaren  arduradun 

nagusiak direnez gero, honako hauek dagozkie: 

a)  Seme‐alabek  edo  ardurapekoek derrigorrezko  irakaskuntzak  egiteko  eta 

eskoletara erregularki  joateko beharrezkoak diren neurriak hartzea edo, 

zailtasunak izanez gero, bidezko laguntza eskatzea. 

b)  Beren  bitartekoek  aukera  ematen  dieten  neurrian,  eskolan  aurrera 

egiteko beharrezkoak diren baliabideak eta baldintzak jartzea. 

c)  Seme‐alabak agintzen zaizkien ikasketa‐jarduerak egitera bultzatzea. 

d)  Seme‐alaben  errendimendua  hobetzeko  ikastetxeek  familiekin  ezartzen 

dituzten hezkuntza‐konpromisoei  jarraiki ezarritako  jardueretan aktiboki 

parte hartzea. 

e)  Irakasleekin  eta  ikastetxeekin  lankidetzan,  seme‐alaben  hezkuntza‐

prozesuaren bilakaera ezagutzea eta bilakaera horretan parte hartzea eta 

laguntzea. 
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f)  Ikastetxeak  eta  agintariek  ezarritako  arauak,  eta  irakasleen  hezkuntza‐

aginduak edo hezkuntza‐orientabideak errespetatzea eta errespetaraztea. 

g)  Hezkuntza‐komunitatea  osatzen  duten  guztienganako  errespetua 

sustatzea. 

 

 

3. Kapitulua.  IKASLEEN GURASOEN PARTAIDETZA IKASTETXEAN 

 

 

LEGE ERREFERENTZIAK

 

 Konstituzioa. 27. artikulua. 7 zenbakia, II, IV eta V tituluetan jadanik aipatua:  

“Irakasleek,  gurasoek  eta,  hala  dagokionean,  ikasleek  ere  parte  hartuko  dute 

Administrazioak diru publikoarekin ordaindutako  ikastetxe guztien kontrolean eta 

kudeaketan, legeak ezartzen dituen mugekin. 

 LOE.  119.  artikulua.  Ikastetxe  publikoen  eta  itunpeko  ikastetxe  pribatuen 

funtzionamenduan eta gobernuan parte hartzea. 

1. Hezkuntza‐komunitateak  ikastetxeen  antolamenduan,  gobernuan, 

funtzionamenduan eta ebaluazioan izan beharreko parte‐hartzea bermatuko 

dute hezkuntza‐administrazioek. 

2. Hezkuntza‐komunitateak  Eskola  Kontseiluaren  bitartez  hartuko  du  parte 

ikastetxeen gobernuan. 

5.  Gurasoek eta  ikasleek, halaber, beren elkarteen bitartez parte hartuko dute 

ikastetxeen  funtzionamenduan.  Hezkuntza‐administrazioek  horiei 

zuzendutako informazioa eta prestakuntza ematen lagunduko dute. 

 Hezkuntzarako  Eskubidea  arautzen  duen  uztailaren  3ko  8/1985  Lege 

Organikoaren 5.5 artikulua honela geratuko da idatzita: 

«Gurasoen  elkartzeko  eskubidea,  eta  federazioen  eta  konfederazioen  sorkuntza 

bultzatuko dituzte hezkuntza‐administrazioek.» 

 Irakaskuntza Kooperatibaren estatutu sozialak. ….. Izaera eta helburu soziala. 
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