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1. SARRERA. 
 

EZAUGARRIAK 

 

CEIP Zaldibar HLHI Zaldibarren kokatuta dagoen D ereduko ikastetxe publikoa, plurala eta guztiei irekia da. 
Momentu honetan bi lerroko ikastetxea da. Herrian dagoen Haur eta Lehen Hezkuntzako eskola bakarra da. 

Herri txikia izanik, herriko eragile ezberdinekin elkarlana eta komunikazio zuzena daukagu harreman estua 
mantenduz: Zaldibarreko hainbat elkarte ezberdinekin, eskolaz kanpoko kirol taldeekin, udalarekin, Gizarte 

zerbitzuekin, kultura, berdintasun eta euskara teknikariekin, Osasun zentroko pediatrarekin, Berritzegunekoekin, 
koordinazioa DBHkoekin eta Haurreskolakoekin… Honez gain, hainbat ekintza osagarri antolatzeko elkar lana 

egiten da. 

 

Ikastetxea eta familien arteko harremana sendotzearen aldeko apustua egiten da eta komunikazioa arrakastatsua 
izateko informazio trukaketa eraginkorra bilatzen da: bakarkako elkarrizketak, mailako bilerak, gelako ekintza 

ezberdinetarako kolaborazioa eskatzen denean, IGErekin koordinazioa, OOGnarekin... 
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Kulturalki oso anitza da. Familia gehienak Zaldibartarrak dira, baina badaude hainbat EAEtik kanpo etorriak beraien 
ama hizkuntza  gaztelera, olofa, arabiera, bereberra, portugesa… dutena. Honek eragina izan du euskararen 

erabilera mailan. 

 
IBILBIDEA 

 

Zaldibar HLHI ikastexean, elkarbizitza eta hezkidetzaren inguruan lan egiten ari gara urteetan. 

2008. ikasturtean, Bizikidetza plana egin zen eskolan eta ordutik elkarbizitza behatokia ezarrita dago. Eskola 
komunitateko eragile ezberdinek osatzen dute behatokia: guraso, ikasle, irakasle, irakaslegoa ez den langile eta 

udal ordezkariek. Bertan, eskolako elkarbizitza zaindu eta hobetzeko, eskola komunitateko iradokizunak 
jaso,aztertu eta ikasturteko elkarbizitza eta hezkidetzarekin zerikusia duten ekintzen antolaketa eta erabakiak 

kudeatzen dira. Ikasturtean gutxienez bi aldiz elkartzen da. 

 

 

2014/2015 ikasturtean, Paco Casconen “Educar en y para el conflicto” eta “Juegos y dinámicas de educación para 
la paz” formakuntza egin genuen, gatazken konponketa baketsua txertatuz eskolako arauetan. 2015/2016 

ikasturtean Aitor Albizuren “Bullying gabeko gelak”, ”Tratu txarren aurrean, zer egin? Zer aztertu?” 
formakuntzarekin hasi ginen eskolan. Ordutik, geldiezina den gai honen inguruko formakuntza eta hazkundea, 

gure eskolako irizpide eta oinarritzat hartu dugu. 
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Eskolako elkarbizitza batzordea 2009-2010 ikasturtetik indarra hartzen joan da, gaur egun eskolako 
funtzionamendurako ezinbestekoa delarik. Ikastetxeko elkarbizitza positiborako irakaslegoarekin koordinatu, 

estrategiak eratu eta antolakuntzari dagozkion erabakiak hartzen dira. Zuzendaritzak ahalbidetzen du, astean 
behin, batzordean parte hartzen duten irakasleak elkartzea eta, behar denean, ikasleak ere. 

Batzorde honetan jantokiko arduradunak hartzen du parte, BIZIKASI ekimenetik funtzionamenduan hasi zen BAT 
taldean bezala, ezinbesteko ardura baitu eskolako elkarbizitzan. 

 

2018/2019 ikasturtean eratu zen BAT taldea, ikastetxeko ikasleek izan ahal dituzten jazarpen kasuak bideratzeko 

taldea da. Asteartero batzartzen da. Zuzendari, Ikasketa buru, aholkulari, elkarbizitzako arduradun, hezkidetzako 
arduradun eta jantokiko arduradunez osatua dago. Talde honek lotura estua du 

elkarbizitza/hezkidetza  batzordearekin, bideratu eta kudeatu beharreko tratu txarren arrazoiak, ugari izan 
daitezkelako. Elkarbizitza/hezkidetza batzordeko ikasle ordezkariek, BIZIKASI ekimenaren ezaugarriak eta BAT 

taldearen zeregina adierazteko, transmizio hitzaldiak geletan ematearen ardura daukate (Haur Hezkuntzatik eta 

Lehen Hezkuntzako 6. maila arte). Era honetan, eskola guztia BAT izatearen helburua lortzetik hurbilago gaude. 

Eskola komunitatea BAT izatea lortzeko asmoarekin, formakuntzak eman dira, eukeraz eta erderaz Zaldibarko 

herriak duen elebiduntasunari erantzuna emanez. Formakuntzak familia, irakaslego ez den eskolako langilegoari 
eta eskolaz kanpoko ekintza eta kirolen begirale eta arduradunei eman zaizkie. 

 

Ikastetxeko guraso elkarteko ordezkariekin, hilero, batzartzen da zuzendaritza, elkarlana ezinbestekoa delako bai 

eskolak eta bai IGEk antolatzen dituen ekintzetarako. Eskolan egiten diren hainbat jarduera ezberdinen 
kudeaketan parte zuzena dute; eskolaz kanpoko ekintza osagarriak genero ikuspegia kontutan harturik 

planifikatzen dituzte, ekintzen eskeintza oso zabala eta anitza delarik. 
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Hainbat ekintzetan eskolako ikasle guztiek parte hartzeko aukera berdintsua izan dezaten, IGEk dirulaguntzak 
ematen ditu. 

Urteak dira Zaldibarreko udal agente ezberdinekin (berdintasun saila, gizarte zerbitzuak, euskara zerbitzua, 
administrazioa, Durangaldeko mankomunazgoa...) elkarlanean gabiltzala,  eta, aldi berean, prebentzio saioak 

antolatzen dituzte ikasle, familia eta irakasle ez diren langile eta monitoreentzat: 

 

 

 

 Urtero udaleko berdintasun sailak antolaturiko heziketa sexuala programan, “tratu onak” tailerra egiten da 

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetan. Genero berdintasuna eta harreman sexu-afektiboak lantzen dira 
gelako curriculumaren barruan. 

Etxeko zein lan esparruan gertatzen diren desparekotasunak identifikatzen dira eta berdintasunezko beste 
material batzuk aurkeztu eta lantzen dira tailerrean dinamiken bitartez. 

Udaleko berdintasun sailarekin ere harreman estua du eskolak, elkarbizitza/hezkidetza batzorde eta 

behatokian elkarlanean aritzeaz gain, urteak dira sail honek bideratuta egiten direla “tratu onak” tailerra. 

 

Tailerrean landutakoaren memoria eta itzultze bilerak antolatzen dira familia, tutore eta 

Elkarbizitza/hezkidetza arduradunarekin. Honela, talde kohesioa eta ikasle bakoitzaren integrazioa 
bultzatzeko edota edozein jazarpen/bazterketa kasu aurreikusteko eskuhartzea bermatzen dugu. 
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 Eskola eta Gizarte zerbitzuen elkarlanetik, Garatuz-eko EISE programa daramagu aurrera. Berdinen arteko 
harremanetan gabeziak edo estrategia faltak dituzten ikasleei zuzendua dago. 

 

 Zaindu programa, Lehen Hezkuntzako 4. mailakoekin egiten den tailerra da. Honekin, zaintza lanekin 
zerikusia duten estereotipoei buruzko hausnarketa eta pentsamendu kritikoa bultzatzen dugu. 

 

 Sexualitatea gaia ikuspegi ez-sexista batetik Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan lantzen da, tailerraren 
hezitzaileak saio ezberdinak egiten ditu irakasle eta ikasleekin. 

 

 

 Drogomenpekotasunari dagokionez, tabakoari buruzko  saio bateko tailerra egiten da Lehen hezkuntzako 6. 
mailakoekin. 

 

 Teknologia berriei dagokionez, tailer ezberdinak egiten ditugu, Lehen Hezkuntzako 5. mailakoentzat. Bi 
orduko saio bakarra izaten da eta Mankomunazgoak antolatzen du. 

 

 Ertzaitzaren eskutik,  “sareetako arriskuak”, ziberjazarpenaren ingurukoa, Lehen Hezkuntzako  5. eta 6. 
mailako ikasleekin. 

 

 Eta eskolak antolatuta, “Pantallas amigas” elkartekoen eskutik zenbait tailer: ziberjazarpena, ziber sexu-
jazarpena (sexting, grooming, sextorsion...) eta hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista  (gaur 

eguneko ikasleen arteko harremanen  hizkuntza ez sexista eta hausnarketa eta pentsamendu kritikoaren 
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lanketa bultzatzeko helburu duena). Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleei eta baita irakasle eta 
gurasoei zuzendua. 

 

 Ikastetxeak zientzien lanketagatik apostu eginez, STEAM proiektuan eta sare hezkuntzan hasi berriak 
gara. Hau guztiaz gain, urteak dira Agenda 2030 proiektua daramagula aurrera. 

 

 Durangoko Berritzeguneak aurrera eramaten dituen hainbat mintegitan hartzen dugu parte: Ikasketa 
kooperatiboak, Bizikasi, Ikasketa buruen mintegia, STEAM, Eskola 2.0, Sare Hezkuntza, Hezkidetza eta 

zonaldeko musikako eta gorputz hezkuntzako irakasleek antolatutako Musika mintegian. 

 

2014. urtean hasi ginen Hezkidetza mintegian parte hartzen, eta honekin lotutako hainbat hitzaldietan 
hartu dugu parte, adibidez, Emakundek antolatzen duen Nahiko programaren jaurdunaldietan, honela 

Carmen Ruiz Repullo bezalako hezkidetzako erreferenteak entzuteko aukera izan dugu eta bere materiala 
klaustroari zuzendutako sentsibilizazio formakuntzetan erabili da. 

 

 Ikastetxeko espazioak, eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriei erantzunez,  “Amesten dugun 
jolastokia erakitzen” proiektua 2017-2018 planifikatzen hasi eta 2018-2019. ikasturtean, proiektuaren 

prozesua jarri zen martxan. Eskolako patioa eta inguruko belargunea haurren beharretara egokitzeko 

beharrezkoa zen eraldaketarako irizpideak zehazteko elkarlanean aritu ginen eskola komunitate osoa. Gaur  

 

eguneko gizarte, herriaren ezaugarri eta genero ikuspegian oinarritutako hausnarketa, diagnosia eta 
zergatien azterketa egin zen lehenengo fase batean.  
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 Txatxilipurdi elkartearen eskutik herritar, eskolako familia, irakasle eta ikasleen nahiak batu ziren, prozesu 
partehartzaile honetan. Prozesu honetatik irtendako emaitzetatik, amesten dugun patioa, aukera 

hezkidetzaile, naturarekin kontaktua eta jolaserako aukera amaigabeak eskeintzen zituela esan dezakegu. 

 

Momentu honetan, proiektu hau geldi dago, beraz, egin bitartean, proiekturako diagnosian oinarrituz, 
moldaketak egiten ditugu jolasorduetako eta jantoki denborako antolakuntzetan Elkarbizitza/hezkidetza 

batzordeak bideratuta ditugun gabezi arkitektonikoak kontutan hartuta eta, batez ere, ikasleen eskaera eta 
beharretara erantzunez, genero ikuspegian oinarrituz. 

 

 

 Eskolan ezarritako datak dira azaroak 25 Nazioarteko emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako 
eguna, martxoak 8, Nazioarteko emakume langilearen eguna eta maiatzak 17 , LGTBIQ fobiaren 

kontrako eguna. Elkarbizitza/hezkidetza batzordeak antolatzen dituen ekintzak, eskola komunitate guztiak 
parte hartzekoak dira, honela gizarteko eta herriko emakumeen ekarpenen integrazioa, berdintasunean 

oinarritutako hezkuntza eta indarkeriaren aurkako prebentziorako ekintzak antolatzen dira. Ekintza batzuen 
ohiturak sustatu nahi ditugu, data hauen lanketa sistematizatu diren bezala. 
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2. BIZIKIDETZA. 

 

Gaur egun eskolak hezkidetzan eta bizikidetza positiboan oinarritutako hezkuntza ematearen erronka eta 

erantzunkizuna dugu. Ikasleen identitatearen esku hartze ukaezina dugu, honekin genero indarkeriari aurrea 

hartzeko eta berdintasunean hezteko aukera dugularik. 

“Eskola komunitatea osatzen dugunon arteko ELKARBIZITZA, errespetuan, berdintasunean eta bizikidetza 

positiboan du oinarria. Bizimodu eta iritzi anitzen onarpenean eta gatazken konponketa baketsuan aurrera 
eginez.” 

“HEZKIDETZA, mota guztietako sexismoa gainditzean, genero-berdintasunean, emakumeen aurkako 
indarkeriaren prebentzioan/eskuhartzean, sexu identitateen aniztasunarekiko errespetuan  eta era guztietako 

bazterkeria ezan oinarritzen da.” 
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3.  ELKARBIZITZA BEHATOKIA 

 

Eskolako elkarbizitza/ hezkidetza behatokia, irakasleak, ikasleak, jantokiko langileak,familiak eta  udaleko    
ordezkariak osatzen dugu. 

Ikasturte hasieran lehenengo batzarra egiten da, ordezkari berrien aurkezpena egiteko eta ikasturteko plana 

azaltzeko. Ikasturte amaieran azken batzarra egiten da, memoria, balorazioa eta proposamenak egiteko. 
Batzorde osoa batzartu behar bada, ezohiko bilera baterako deialdia egingo da. 

Ikasturtean zehar, batzordeko irakasle ordezkariak astero batzartzen dira, prestatu beharreko ekintzen 
antolaketarako eta beste batzodeekin egin beharreko koordinaketarako. (adibidez BAT taldea). 

Ikasle ordezkariak hilean behin irtetzen dira jolasorduetara identifikagarri egiten dituzten txalekoekin, 

eskolako edozeinen proposamenak jasotzera. Irakasle eta ikasle batzordeak aztertutakoan azken hauek, 
hartu beharreko erabakiak hartzen dira. Batzordeko ikasleek informazioa pasatzen dute geletatik. 
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4.  HELBURUAK. 

 
1.  Bizikidetza positiboa izatea. 

Norberaren eta besteren iritziak errespetatuz komunikatzea; hau da, modu asertiboan adieraztea eta, 
beste pertsonen iritziak eta nahiak entzutea eta kontuan hartzea. 

2. Eskola komunitatea osatzen dugunon parte-hartzea eta elkarlana sustatzea. 
3. Taldean ikastea eta lan egitea, bakoitzak bere ardurak onartuz eta elkarlanean aritzea.  

 
 

 

 
 

4. Giza eskubideen ondoriozko printzipio etikoak ezagutzea eta honen arabera bizitzea eta elkarbizitzaren 
oinarrizko gizarte-arauak betez jokatzea. 

5.  Gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez konpontzea. 
6. Hezkidetzan oinarritutako eskola irizpideak ezartzea, genero ikuspegia eskolako ekintza eta 

funtzionamendu orokorrean txertatuz. 
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5. HELBURUEN LORPENERAKO JARDUERAK. 
 

BILEKINTZAKERA EZ SEXI 

EKINTZAK ARDURADUNAK DENBORALIZAZIOA BALIABIDEAK LORPEN 

ADIERAZLEAK 

Eskolako 

funtzionamendu 

egokirako barne 

antolakuntza. 

Zuzendaritza taldea Ikasturte guztian zehar 
Taldeak eta batzordeak; 

Zuzendaritza taldea, 

pedagogika, ziklo 

taldeak, proiektu eta 

eskolako arduretarako 

batzordeak. 

 

Egin beharreko proiektu, 

dokumentu eta ekintzak 

aurrera eraman diren 

Irakaslegoaren , 

familien eta irakaslegoa 

ez den langileen 

sentsibilizazioa eta 

formakuntza. 

.Hezkidetza 

.Bizikasi 

 

 

 

Elkarbizitza/Hezkidetza 

batzordea. 

Bizikasi arduradunak 

 

Ikasturte hasieran 

Bizikasi eta ikasturtean 

zehar ekintzen arabera. 

 

. Elkarbizitzako 

materiala. 

Hezkidetzako materiala. 

. Bizikasiko materiala. 

 

 

Ikasturte amaierako eta 

ekintza bakoitzeko 

balorazioa. 

 

 

Eskola komunitatea 

osatzen dugun 

Zuzendaritza taldea, 

Elkarbizitza/hezkidetza 

Ikasturte osoan zehar, 

beharren arabera 

Eskolan lantzen ari garen 

materiala eta gai 

bakoitzari buruzko 

Aktak eta balorazioak. 
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erakundeekin elkarlana. 

(Osakidetza, 

IGE,Udaleko sail 

ezberdinak, gizarte 

zerbitzuak) 

 

batzordea, bizikasi 

arduradunak 

ekarpenak. 

Elkarbizitza behatokia Elkarbizitza/Hezkidetza 

batzordea 

Ikasturte hasieran eta 

amaieran batzorde osoko 

batzar finkoak. 

Ikasturtean zehar, 

irakasle ordezkarien 

batzarra astero eta ikasle 

ordezkarien batzarra 

hilero. 

Ikasturtean zehar 

landuko diren gai 

bakoitzari dagokion 

materiala, hezkidetza, 

elkarbizitza, bizikasi.. 

Ikasturte hasieran 

programatutakoa bete 

den. Aktak eta 

balorazioak. 

Eskolako eta jantokiko 

arauen irakurketa. 

Gelako arauen adostea 

sortzea gela guztietan. 

Tutoreak eta 

Elkarbizitza/Hezkidetza 

batzordea. 

Ikasturte hasieran. 

Arauen irakurketa 

sinkronizatua.  

Gelako arauen adostea 

eta eraketa eskolako gela 

guztietan egiten da saio 

berean. 

Arauen dokumentuak, 

ikasleen eskubide eta 

betebeharren dekretua 

eta jantokiko jarrera 

desegokien inzidentzia 

orria. 

Gela guztietan arauen 

kopia bat ikusgarri egon 

behar da eta gelako 

arauak ikusgarri baita. 

Ikasle guztien eritziak 

eta proposamenen 

jasotzea. 

Elkarbizitza/Hezkidetza 

batzordeko ikasle 

ordezkariak. ( LH4, LH5, 

LH6) 

Hilabete bakoitzaren 

azken ostiraletako 

jolasorduetan. 

Iradokizunak batzeko 

kuadernoak eta txaleko 

identifikagarriak, 

Batu diren proposamenak 

baloratu eta posible den 

heinean aurrera eraman 

diren, aktan jasota 
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geratzen da. 

Herriko elkarte 

ezberdinekin elkarlana. ( 

Dominika, Zaldibarko 

jendeak, Amesten 

dugun jolastokia 

eraikitzen...) Data 

aipagarri eta herriko 

ekintzetan. 

( Gabonetako ekintzak, 

inauterietako ekintzak, 

azaroak 25, martxoak 8, 

maiztzak 17, herriko 

zaintza sarea….) 

Elkarbizitza/Hezkidetza 

batzordea 

Ikasturtean zehar Eskolako, berritzeguneko 

eta elkarteetako 

materiala, data aipagarri 

edo lantzeko gaiari 

dagokiona. 

Aktak, memoriak eta 

balorazioak. 

Ikasleentzako 

formakuntza saioak 

EISE programa 

 LH5/LH6  

.Tratu onak 

.Teknologia berriak. 

. Sareetako arriskuak. 

LH3/LH4 

Elkarbizitza/Hezkidetza 

batzordea. 

Ikasketa burua. 

Mankomunazgoa,udaleko 

berdintasun saila, 

Ertzaintza eta enpresa 

ezberdinen 

kolaborazioarekin. 

Ikasturtean zehar 

zehaztuta dauden datak. 

Formakuntza bakoitza 

ematen duenaren 

materiala. 

Amaitutakoan egiten den 

memoria eta balorazioa. 
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.Zaindu programa 

. Sexualitatea 

. Zaindu programa. 

 

 

 

Tutoretza saioak eta 

banakako tutoretzak 

Tutoreak Ikasturte guztian zehar, 

astero eta behar denean. 

Gizagune materiala. 

Adimen emozionala 

materiala. 

Bizikasi materiala. 

Emoziotegia. 

Hiru begi txantiloia 

Ebaluaketa saioetan 

baloratzen da, eta behar 

bada, Bat taldeko 

batzarretan. 

Gatazken 

kudeaketarako 

estrategiak, 

adostokiaren erabilera. 

Tutorea, irakasle 

espezifikoak, jantokiko 

arduradunak, 

zuzendaritza, Bat taldea., 

Behar den momento 

guztietan 

Adostokia 

Gertatutakoaren idatziak, 

konpromisuak, jantokiko 

jarreren desegokien 

inzidentzia orriak, 

eranskinak 

 

Jarrerak bideratu diren 

eta gatazka konpondu. 
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Ikasleen kolaborazioak 

eskolan. LH6. Eta LH5. 

Mailakoak laguntzaileak 

dira HHko ikasleen 

siesta prestatzen, 

jaialdietako kalejiretan, 

jantokian…. 

Tutoreak, 

elkarbizitza/hezkidetza 

batzordea eta 

zuzendaritza taldea. 

Ikasturtean zehaztutako 

ekintzetan. 

Ordutegiak Balorazioa 

Jantokiko jolasorduko 

jolasen antolakuntza. 

Elkarbizitza/hezkidetza 

batzordea eta Jantokiko 

arduraduna. 

Jantokiko jolasordu 

guztietan 

Prestatutako jolasak, 

materiala. 

Ikasleeen partehartzea 

eta balorazioa. 

Jolasorduetako 

materialaren erabilera, 

guneen banaketa. 

Elkarbizitza/hezkidetza 

batzordea, ikasleak eta 

tutoreak. 

Jolasorduetan Jolas motak erabiltzeko 

txanda ordutegia 

Ikasle eta irakasleen 

balorazioa. 

Behaketa sistemaikoak 

egin ikasleen 

harremanak eta egoera 

emozionalaren 

jarraipena izateko 

Tutoreak, BAT taldea  Hiru begi behaketa 

txantiloia 

Ebaluaketa bakoitzean 

behaketaren adierazleak 

atertzen dira eta 

banakako tutoretza 

planean kontenplatu eta 

programatu. 
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6. ZABALKUNTZA. 
 

Elkarbizitza/Hezkidetza batzordeko emaila dago eta bertatik, familiei eta eskolako irakasleei 
helarazten zaie beharrezko informazioa. Ekintza bakoitzaren informazioa, argazkiak eta bideoak. 
Eskolako Web orrialdea eraikitze prozesuan dago,bertan egongo da elkarbizitza plana ikusgarri. 
Elkarbizitza/hezkidetza behatokian eskola komunitatea osatzen dugunon ordezkariak gaude. 
Eskolako arautegian eragina duen edozein erabaki edo neurri hartu aurretik, Eskola kontseiluak 
onartzen du.  
 
 

          7.JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA. 
 
Ikastetxeko urteko planean programatutako elkarbizitza/hezkidetza ekintza guztiak, ikasturte amaierako memorian 
ebaluatu eta baloratzen dira. Batzordeak egiten du ekintza guztien jarraipena eta balorazioa. Ekintza batzuk 

finkatuta daude, balorazioetatik ateratzen dira egin beharreko moldaketak. Baita proposamen berrien balorazioa 
hurrengo ikasturteetarako. 
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8.ERANSKINAK. 
 

 
1. Eranskina;    .Eskolako arauak 

   .Jantokiko arauak eta inzidentziak. 

 
2. Eranskina;     .Ikasleen eskubide eta betebeharren dekretua. 

   .Zaldibarko eskubide eta betebeharren dokumentua. 
 

 
 

 

 
 
 

 


