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HEZKUNTZA PROIEKTU BEREIZTUA

Aurkezpena

Lauro Ikastola euskarazko heziketa integraleko proiektu kooperatiboa
da, eta eleanitza, ibilbide berriztatzailekoa, ikasleek euren inguru eta mun-
duaren partaide izaten ikas dezaten, pertsona arduratsu, konpetente eta
adeitzuak izanik.
Lauro Ikastolako prestakuntza integrala ikasketa planen eta ekintza osa-

garrien oinarria da. Euskal ohitura eta kulturan eta giza- eta talde-eskubide-
etan inspiratua dago.
Ikasleak euren ikasketa eta garapen pertsonalaren protagonista nagu-

siak dira, ondoko printzipioari jarraituz: “Ez irakatsi neu bakarrik egiteko gai
naizenean. Lagun nazazu ikasten zure laguntzaz egin dezakedanean”.
Euren garapen prozesuan errespetatuak eta lagunduak dira, eta diber -

tsitatearen arabera atendituak, adinaren eta gaitasunaren araberako eran -
tzukizunak bereganatzeko eta ikasketan aurrera egiteko:
– Ikasi, ezagutzaren garapenerako metodoak barneratuz eta jakinmina
landuz.

– Aktiboak izan eta ekimena eta kreatibitatea garatu.
– Komunikatu: informazioa oinarri eta testuinguru ezberdinetan lortu
eta bere erabilera ezberdinetan tratatu, Lauroko kurrikulumaren hiru
irakas-hizkuntzetan.

– Euren buruak ezagutu eta pertsona arduratsu eta norberaren irizpide-
dun bezala garatu.

– Aniztasun interkulturalean elkarbizi eta ideia eta sinesmen ezberdinak
errespetatu, eta munduko baliabideak erabili garapen jasangarri baten
barruan.

– Elkarlanean eta talde-lanean aritu, instituzioaren izaera kooperatiboa
kontuan izanik.

Hau da, ikasten ikasi, egiten jakin eta izaten jakin “Gure jakintza, gure
askatasuna” lelopean.

Ikus zehaztasun gehiago WEBean: www.lauroikastola.eus
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1. egutegi eta
ordutegiak

&8 9 1.1. ESKOLA EGUTEGIA

Irailak                8    Ikasturte hasiera

Urriak                  12    El Pilar jai-eguna

Urria/Azaroa        31-1   Domu Santu eguna eta
zubia 

Abenduak          6-7-8-9 Konstituzioa, Inmaculada
eta zubiak

Abenduak             23     Azken klase eguna opor
aurretik

Urtarrilla                  9      Lehen klase eguna
                                       Gabonetako opor ostean

Otsaila                20-21  Inauteriak

Martxoak               31     Azken klase eguna Aste
Santu opor aurretik

Apirilak                  17     Lehen klase eguna Aste
Santu opor ostean

Ekainak                21     Azken klase eguna HH
eta LH

1.2. JARDUERA BEREZIETAKO EGUNAK

Irailak           8-9        Material eta liburuen
banaketa

Irailak         19-23      Urtekarirako argazkiak
Otsaila    Aldakorra   Kooperatibaren Batzar

Nagusia

1.3. EBALUAZIO TXOSTENAK
Notak argitaratu:

• Haur Hezkuntza

Abenduak     23        1. ebaluaketa
Martxoak      31        2. ebaluaketa 
Ekainak         26         3. ebaluaketa

• Lehen Hezkuntza

Azaroak        25        1. ebaluaketa
Martxoak      10        2. ebaluaketa
Ekainak        27        3. ebaluaketa
                       
* Emaitzak ez dira telefonoz esango ezta pape-
rez emango ere.

.



1.4. EKINTZA OSAGARRIEN 
PROGRAMA

• Ospakizunak Ikastolan:

Abenduak      5        Xabierreko Frantsizko
Deuna, Ikastolako zaindaria

Abenduak     23       Olentzero eta Gabonetako
ekitaldiak

Otsailak        17       Inauteriak

Martxoak      31       Udaberriko jaialdia LHn

Konfirmatuko da     Lauroko jaia

• Euskal egun kulturalak:

Abenduak       5
Otsailak         17
Ekainak         21
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• Ikasturte amaierako ibilaldia programa:

Ekainak    1   Haur Hezkuntza: 3, 4, 5 urte
Ekainak   13  Lehen Hezkuntza 1., 2. mailak
Ekainak   13  Lehen Hezkuntza 3., 4. mailak
Ekainak   16  Lehen Hezkuntza 5. eta 6. mai-

lak

• Baserri-eskolan egonaldiak:

• Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleak:
Maiatzaren 24tik 26ra.

• Udako egonaldiak atzerrian lehen Hez-
kuntzako 6. mailarako:

• – Ekaina eta uztailean: Ingalaterra eta
Irlanda. 

• Informazioa, otsailean, egoeraren arabera.

• Giza-ekintzak, besteren artean:

• – Hiru hileko kanpainiak:
     - Janari-bilketa.
     - Arropa-bilketa.
     - Nigerrerako tantak, UNICEF.

• – Haur Hezkuntza: jostailu batuketa.

• – Lehen Hezkuntza: elkartasun merkatua.



1.5. IKASLEEN ORDUTEGIAK

• Eskola ordutegia                       Ordua

Hasiera                                              9:15
Amaiera                                         16:30*

* Ikasleak batzeko ordutegien inguruan, 
ikus 12. orrialdea                                   

• Otorduak

Ikas maila                                                
3 urte                                              12:15
4 urte                                              13:00
5 urte                                              13:45
1. maila                                           13:15
2. maila                                           14:00
3. eta 4. maila                                 13:15
5. eta 6. maila                                 14:00

• Eskolaz kanpokoak

Hasiera                                            16:30
Amaiera                                           18:00
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1.6. IDAZKARITZA ETA ADMINISTRAZIOA

Agiriak: eskatu ostean, egun batetik bestera
egingo dira.

• Ikasturtean zehar                            Ordua

Zuzendaritza Idazkaritza eta          8:30-16:30
Administrazioa eta zerbitzuak                         
(Batxiler eraikina)                                            

Lehen Hezkuntza Idazkaritza         8:40-16:30
(Lehen Hezkuntza eraikina)

• Klase gabeko egunak                      Ordua

Zuzendaritza Idazkaritza eta                           
Administrazioa eta zerbitzuak        8:30-13:30
(Batxiler eraikina)                                   eta
Lehen Hezkuntza Idazkaritza       14:30-16:30
(Lehen Hezkuntzako eraikina)

ø



2.1. ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOA                                         Telefonoa: 94-4538007

                                                           Ordua                                               Izena                                     Luzapena

Zuzendari-Gerentea                                Eskola ordutegia                                Idoia Iruretagoiena                      302

Zuzendaritza idazkaritza                        Eskola ordutegia                                —                                                302

Zerbitzu zuzendaria                                  16:00-16:30                                       Izaskun Mujika                            208

2.2. ZUZENDARITZA TALDE ETA ETAPAKO ARDURADUNAK Telefonoa: 94-4710443

                                        Eguna                       Ordua                  Lekua         Izena                 E-posta

Zuzendari Pedagogikoa     Egunero                          Eskola ord.    Batxiler            Zaloa             gomezz@lauro.eus
                                                                                                      eraikina            Gómez

Haur Hezkuntzako               Egunero                            8:35-9:10       Haur Hezk.        Saioa             goikoetxeas@lauro.eus
Zuzendaria                                                                                           eraikina             Goikoetxea

Koordinatzailea                    “                      “             “                   Jugatx   beitiaj@lauroikastola.eus
Haur Hezkuntza                                                                                                             Beitia

Lehen Hezkuntzako            Egunero                            9:30-10:00     Lehen Hezk.     Jone               landaj@lauro.eus
Zuzendaria                                                                                           eraikina             Landa

Lehen Hezkuntzako            Astelehen / asteartetan    8:40-9:10       “                Jaione             gilsanzj@lauroikastola.eus
1 zikloko koordinatzailea                                                                                               Gilsanz

Lehen Hezkuntzako            Asteazken / ostegunetan 8:40-9:10       “                Maider           briongosm@lauroikastola.eus
2 zikloko koordinatzailea                                                                                               Briongos

Lehen Hezkuntzako            Astelehen / asteazken     8:40-9:10       “                Eriz                kamineroe@lauroikastola.eus
3 zikloko koordinatzailea                                                                                               Kaminero

2. KOMUNIKAZIOA
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2.3. TUTOREEKIN ELKARRIZKETAK

• Haur Hezkuntzako tutoreak

                                                                3 urte                                      4 urte                                      5 urte

Eguna                                                   Astelehena                               Osteguna                                   Ostirala

Ordutegia                                              8:35-9:10                                 8:35-9:10                                  8:35-9:10

• Lehen Hezkuntzako tutoreak

                            1. maila               2. maila                3. maila                4. maila                5. maila             6. maila

Eguna              Astear./Ostira.      Astear./Ostira.    Asteleh./Azteazk. Asteleh./Azteazk.   Asteleh./Ostira.  Asteleh./Ostira.

Ordua                  8:35-9:10              8:35-9:10              8:35-9:10              8:35-9:10               8:35-9:10           8:35-9:10
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2.4. TUTOREEKIN KOMUNIKAZIOA                                                      Telefonoa: 94-4710443

• Haur Hezkuntzako tutoreak

Maila          Taldea        Tutorea                     Astelehen-Asteazken-Ostirala         E-mail

3 urte          A                 Pello Unanue                            8:40 – 9:10*                         unanuep@lauroikastola.eus
                   B                 Iratxe Zugadi                                        “                               zugadii@lauroikastola.eus
                   C                 Naiara Ocerin                                       “                               ocerinn@lauroikastola.eus
                   D                 Iosune De La Peña                             “                               delapenai@lauroikastola.eus
                   E                 Izaskun Goikoetxea                              “                               goikoetxeai@lauroikastola.eus

4 urte          A                 Patxo Uriarte                             8:40 – 9:10*                         uriartep@lauroikastola.eus
                   B                 Jugatx Beitia                                        “                               beitiaj@lauroikastola.eus
                   C                 Uxue Guarrotxena                                “                               guarrotxenau@lauroikastola.eus
                   D                 Miren Crespo                                       “                               crespom@lauroikastola.eus
                   E                 Garazi Astorkiza                                   “                               astorkizag@lauroikastola.eus

5 urte          A                 Naroa Kareaga                          8:40 – 9:10*                         kareagan@lauroikastola.eus
                   B                 Alaitz Etxezarraga                                                                 etxezarragaa@lauroikastola.eus
                   C                 Marta Arranz                                        “                               arranzm@lauroikastola.eus
                   D                 Lander Lizarazu                                    “                               lizarazul@lauroikastola.eus
                   E                 Olga Peña                                                                             penao@lauroikastola.eus

* Ordutegi hau dei laburretarako da, lineak ez okupatzeko eta ahalik eta dei gehien hartzeko. 
* Ekaineko klaserik gabeko ordutegia 9:00etatik 13:00etara izango da.



• Lehen Hezkuntzako tutoreak                                                             Telefonoa: 94-4710443

Maila   Taldea  Tutorea                                        Eguna                      Ordua               E-mail

1.         A           Ane Omar                            Astartea/Ostirala          8:40 – 9:10*          omara@lauroikastola.eus
            B           Jaione Gilsanz                                  “                               “                   gilsanzj@lauroikastola.eus
            C           Izaskun Gofinondo                           “                               “                   gofinondoi@lauroikastola.eus
            D           Amaia Mendizabal                            “                               “                   mendizabala@lauroikastola.eus
            E           Andoni Garaigordobil                        “                               “                   garaigordobila@lauroikastola.eus

2.         A           Marian Korta                        Astartea/Ostirala          8:40 – 9:10*          kortam@lauroikastola.eus
            B           Mireia Ibarzabal                                “                               “                   ibarzabalm@lauroikastola.eus
            C           Nekane Ormaza                               “                               “                   ormazan@lauroikastola.eus
            D           Ane Garbisu                                     “                               “                   garbisua@lauroikastola.eus
            E           Saioa Guarrotxena                            “                               “                   guarrotxenas@lauroikastola.eus

3.         A           Asier Olazar                   Astelehena/Asteazkena    8:40 – 9:10*          olazara@lauroikastola.eus
            B           Itziar Sanz                                         “                               “                   sanzi@lauroikastola.eus
            C           Amaia Murolagoitia                         “                               “                   maurolagoitiaa@lauroikastola.eus
            D           Borja del Rio                                    “                               “                   delriob@lauroikastola.eus
            E           Edurne Diez de Ulzurrun                  “                               “                   dulzurrune@lauroikastola.eus

* Ordutegi hau dei laburretarako da, lineak ez okupatzeko eta ahalik eta dei gehien hartzeko.
* Ekaineko klaserik gabeko ordutegia 9:00tik 13:00ra izango da.
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• Lehen Hezkuntzako tutoreak                                                              Telefonoa: 94-4710443

Maila   Taldea  Tutorea                                      Eguna                        Ordua               E-mail

4.         A           Lorea Gezuraga            Astelehena/Asteazkena       8:40 – 9:10*          gezuragal@lauroikastola.eus
            B           Garbiñe Intxaurraga                        “                                 “                   intxaurragag@lauroikastola.eus
            C           Gotzon Arrasate                             “                                 “                   arrasateg@lauroikastola.eus
            D           Maider Briongos                            “                                 “                   briongosm@lauroikastola.eus
            E           Elena Lasheras                               “                                 “                   lasherase@lauroikastola.eus

5.         A           Gotzone Ibarzabal           Astelehena/Ostirala         8:40 – 9:10*          ibarzabalg@lauroikastola.eus
            B          Laiene Perez                                    “                              “                   perezl@lauroikastola.eus
            C          Izaskun Arregi                                  “                              “                   arregii@lauroikastola.eus
            D          Marisa Basabe                                 “                              “                   basabemi@lauroikastola.eus
            E          Andoni Goikuria                                “                              “                   goikuriaa@lauroikastola.eus

6.         A           Ane Bidaurratzaga           Astelehena/Ostirala          8:40 – 9:10*          bidaurratzagaa@lauroikastola.eus
            B           Paul Aurre                                      “                                 “                   aurrep@lauroikastola.eus
            C           Begotxu Rementeria                     “                                 “                   rementeriab@lauroikastola.eus
            D           Tamara Castro                                “                                 “                   castrot@lauroikastola.eus
            E           Nerea Larrabeiti                             “                                 “                   larrabeitin@lauroikastola.eus

* Ordutegi hau dei laburretarako da, lineak ez okupatzeko eta ahalik eta dei gehien hartzeko. 
* Ekaineko klaserik gabeko ordutegia 9:00tik 13:00ra izango da.
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2.5. IRAKASLEEKIN ELKARRIZKETAK, ASTEARTE ARRATSALDEETAN

MAILA                             HILAB.            EGUNA       ORDUA                         SISTEMA

                                        Urriak                   4        16:30 - 18:30       Aurretik adostutako txandaz
                                        Azaroak              15        16:30 - 18:30                    ”       ”
                                        Abenduak           13        16:30 - 18:30                    ”       ”
                                        Urtarrilak            17        16:30 – 18:30                   ”       ”
HAUR HEZKUNTZA              Otsailak             14        16:30 – 18:30                   ”       ”
                                        Martxoak             7        16:30 – 18:30                   ”       ”
                                        Maiatzak              2        16:30 – 18:30                   ”       ”
                                        Maiatzak            30        16:30 – 18:30                   ”       ”
                                        Ekainak              29        14:30 – 16:30                Etorri ahala
                                        Ekainak              30        10:30 – 12:30       Aurretik adostutako txandaz
                                        Urriak                 18        16:30 - 18:30       Aurretik adostutako txandaz
                                        Azaroak              29        16:30 - 18:30                   ”       ”
                                        Abenduak           20        16:30 - 18:30                   ”       ”
                                        Urtarrilak            24        16:30 – 18:30                  ”       ”
LEHEN HEZKUNTZA              Otsailak             28        16:30 – 18:30                  ”       ”
                                        Martxoak           21        16:30 – 18:30                  ”       ”
                                        Apirilak               18        16:30 – 18:30                  ”       ”
                                        Maiatzak            23        16:30 – 18:30                  ”       ”
                                        Ekainak              29        14:30 – 16:30                Etorri ahala
                                        Ekainak              30        10:30 – 12:30       Aurretik adostutako txandaz

Oharrak:

– Aipatutako egun eta orduetan gurasoren
bati etortzea ezinezkoa gertatuz gero,
dagokion irakasleak, elkarrizketatzeko
aukera emango dio salbuespena eginez,

ordua aurretiaz eskatuz gero, idatziz  telefo-
noz, edota posta elektronikoz.

– Haur Hezkuntzan haurtzaindegi zerbitzua
egongo da. Tutoreari ohar batez adierazi,
zerbitzu honen beharra.
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3.1. IKASTURTE AURKEZPENAK

3 Urte                                  Irailak              8

4 Urte                                  Irailak            12

5 Urte                                  Irailak            13

Lehen Hezk. 1. maila           Irailak            20  

Lehen Hezk. 2. maila           Irailak            13

Lehen Hezk. 3. maila           Irailak            21

Lehen Hezk. 4. maila           Irailak            14

Lehen Hezk. 5. maila           Irailak            22

Lehen Hezk. 6. maila          Irailak            15

3.2. GURASOENTZAT ORIENTABIDE SAIOAK

Haur Hezkuntza:

• Maitasunez hezi. Heziketa emozionalean
oinarrituz hezteko garrantzia. Arauak eta
mugak.

• Komunikazio ez bortitza. Enpatian eta
errespetuan oinarrituz, entzun, ulertu eta
hitz egin. 

• Irakurketaren onurak umeengan (Irakur-
idazketa).

Lehen Hezkuntza:

• LH 1: Matematikak ikastea. Luis Pereda.

• LH 3-4: Gurasoen IKT tailerra. 

• LH 1-2: Irakur-idazketa: tresna eta jarraibi-
deak familientzat zailtasunak daudenean.
Roberto Ratón.

• LH 3-4: Heziketa sexuala familietan
XXI.mendean.Biko Arloak.

• LH 5-6: Ziberbizitza, ziberjasarpena, genero
ziberjasarpena. Igor Gaminde (“Pantallas
amigas”).

• LH 4: Elkarbizitza LHn: ikasle laguntzaileen
gurasoentzat. 

3.3. AURKEZPENAK: ETAPETAKO KURRI KU-
LUA ETA PROGRAMA ORO KORRA

Lehen Hezkuntza 6.             Maiatzak      11
maila: DBHko 
etaparen aurkezpena       

Haur Hezkuntza 5 urte:         Maiatzak      18
Lehen Hezkuntzako 
kurrikulum eta 
programa aurkezpena      

LH 2: metodologia eta           Maiatza         25
teknologian egokiketak

Haur Hezkuntza                     Maiatza
3 urterako familia 
eta ikasle berriak 
23/24 Ikasturterako:
Banakako elkarrizketak

3. gurasoentzat
informazio BILERAk

1
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4. ZERBITZUAK

4.1. GARRAIOA

• Kotxeen sarrera eta aparkalekuak, arra -
tsaldeetan

• Haur Hezkuntzatik sartzen diren kotxeek
biribilgo ondoko parkinean aparkatuko dute;
eta Ikastolako sarrera nagusitik sartzen dire-
nek, Lehen Hezkuntzako patioan bereziki
egokitutakoan.

• Kotxeek ezin izango dute Ikastolako ere-
muan ibili busen zirkulazioa dirauen bitarte-
an, 16:20tik 16:45ra (argazkian, gorriz),
ikasleen segurtasun handiagorako eta
busen irteeraren kudeaketa hoberentzeko.
Oinez joateko pasabide berria egin da Haur
Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzara joateko.

• Jarraitu, mesedez, garraio zerbitzuko ardu-
radunen aginduei.

12

• Ikastolara etorri edota etxera joateko
kotxe partikularrak erabiliz gero:

• – Haur Hezkuntza:
• – - Goizak:
• – - Familintzat bi aparkaleku daude eta ber-

tan utzi behar dute kotxea, busen etorrera
ez oztopatzeko, eta ikasleak eraikinaren
sarreraraino lagundu beharko dituzte.

• – - Ezin izango da kotxea geratu edo aparka-
tu busen espazioan edo biribilgoan.

• – - Arratsaldeak:
• – - Tutoreari jakinarazi behar diozue, idatziz-

ko oharraren bidez; eta buseko zaintzai-
leari, ahoz.

• – - Ez baduzue tutorea ohartu, ikaslea buse-
an hartu beharko duzue, Lehen Hez kun -
tzako parkinean dagoenean, zaintzailea
ohartuz, eta ikasleen eta busen irteera
oztopatu barik.

• – - Ohiko ordutegian:
• – - Familientzat bi aparkaleku daude. Ko -

txeak ezin izango dira ez biribilgoan ez
eta busetarako espazio berezietan gera-
tu ez aparkatu ere.

• – - Ikasleak frontoian itxaron behar dituzue,
eta ordena honetan aterako dira: 3 urte,
16:10; 4 urte, 16:15; eta 5 urte, 16:20.

• – - Ohiko ordutegia baino lehen: 16:00ak
baino lehen izan behar da, ohiko irteera
prozesua hasi baino lehen. Tutorea ida tziz
ohartu behar da eta umea gelan hartuko
da.

P

P

HH irteera

Lehen
Hezkuntzako
irteera

Pasabide
berria
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• – Lehen Hezkuntza:
• – - Goizak:
• – - Kotxeak Behekosoloako parking-ean gera-

tuko dira eta, ikasleak jaitsi eta gero, bertan
emango dute bira Ikastolatik irteteko.
Ikasleak bertatik abiatuko dira euren eraiki-
nera, jolastokia zeharkatuz.

• – - Ezin izango da kotxerik gelditu busetako
espazio berezietan.

• – - Arratsaldeak:
• – - Tutoreari jakinarazi behar diozue, idatzizko

oharraren bidez; eta buseko zaintzaileari,
ahoz.

• – - Ez baduzue tutorea ohartu, ikaslea busean
hartu beharko duzue, Lehen Hez kuntzako
parkinean dagoenean, zaintzailea ohartuz,
eta ikasleen eta busen irteera oztopatu
barik.

• – - Ohiko ordutegian:
• – - Familiek 16:30tan hartuko dituzte seme-ala-

bak, jolastoki handian dagoen eraikineko
irteeran (koloreetako zutabeak) eta ez ziklo
bakoitzeko irteeran.

• – - Ohiko ordutegia baino lehen: 16:05ak
baino lehen izan behar da, ohiko irteera pro-
zesua hasi baino lehen. Tutorea idatziz ohar-
tu behar da eta umea Lehen Hezkuntzako
idazkaritzan itxaron behar duzue.

• Zerbitzuaren jarraibideak:

1. Garraio-zerbitzua ikasturte osorako kontrata -
tzen da, eta 9:15eko sarrera eta 16:30ko irte-
era hartzen ditu barne, ikasleak Eskola Kirola
edota Kultur ekintzak dituenean izan ezik.

12. Zerbitzuko aldaketa zehatzak justifikatutako
arrazoiengatik eta zerbitzuko arduradunek
onartu ondoren baimenduko dira; betiere,
eskatutako autobusean plaza bermaturik
badago, Haur Hezkuntzako ikasleen kasuan
izan ezik, segurtasun arrazoiengatik. Dagoe-
neko kontratatuta dagoen zerbitzuari gehitu-
ko zaio zerbitzu hori, eta ordainagiri bidez
ordainduko da.

13. Ikasle bakoitzak ikasturtearen hasieran bera-
riaz izendatuko zaizkion autobus- eta eserleku-
zenbakiak erabiliko ditu bakarrik. Eserita egon-
go da, autobusa martxan dagoen artean.

14. Ikasleek segurtasun-uhala lotu beharko dute.
Lehen hezkuntzako ikasleek, jartzen ez badu-
te, trafiko izuna euren gain hartuko dute, hala
badagokio.

15. Ikasleek behar bezala errespetatuko eta erabi-
liko dituzte autobuseko ondasunak eta haien
eserlekua modu egokian erabiltzearen eta
egoera onean egotearen erantzule izango
dira, eserlekua erabili ez badute ere. Kalteren
bat aurkituz gero, zaintzaileari edo hurbilen
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Lehen Hezkuntzako ikasleak hartzeko lekua.



• Ibilbideak:

Bus zenbakia eta geltokia                                                 Goizez              Arratsaldez (Laurotik irteera 16:45)

             1. Basurto (Montevideo/Gurtubay)                            8:25                                                                               
             2. Juan de Garay (Torre Urizar 3685)
             3. Juan de Garay 7 (Bus Geltokia)

             1. Avda. Ferrocarril 10-Kutxabank                              8:25
             2. Alda Urkijo, 94

             1. Barakaldo Landeta (epaitegiak)                             8:20
              2. Alda Urkijo, 68                                                             8:40

             1. Museo                                                                   8:30
             2. Gran Via, 60

10. Ikasleak geltokietan bakarrik jaitsi ahal izate-
ko, gurasoen idatzizko baimena beharko da
zerbitzuak@lauro.eus helbidera bidaliz.

(Erreferentzia: Barne Araudia)

Oharrak:
•   Gorriz dauden geltokiak busen gaur egu-
neko saretik kanpo daude. Ez da aldaketa-
rik onartuko geltoki hauetara.

•   Bus zerbitzua ikasturte osorako kontrata-
tzen da.

•   Ikasturtetik ikasturtera, edo ikasturtetan
zehar, ibilbideak aldatu daitezke, beharriza-
nen arabera edota trafiko aldaketengatik,
eta horrek ordutegi aldaketa ekarri dezake.

•   Goizez geltokietan batzeko ordua 8:15etik
8:50era arte izan daiteke; eta arratsaldeak
heltzekoa, 16:55etatik 17:30etara gutxi
gora-behera. Lauro Ikastolak ezin du bere
gain hartu ordutegi horren ostean familiek
kontratatzen dituzten eskolaz kanpoko
ekintzetako ordutegien ardura.

1
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dagoen Lauroko arduradunari jakinarazi
beharko diote lehenbailehen.

16. Arduraduna, ikaskideak eta gidaria errespe-
tuz tratatuko dira, eta ezingo da azken
horrekin hitz egin gidatzen ari den bitartean.
Zerbitzuko arduradunek adierazitako jokabi-
de-arauei jarraituko zaie, eta ez da onartuko
inola ere bizikidetzako arauak hausten
dituen jarrerarik.

17. Ibilbidean zehar, zuzentasunez jokatuko da,
gizarte-arau egokiak gordez.  Ezin da jan ez
edan autobusean.

18. Ikastolara iristean eta handik irtetean, laster
joan beharko dute haien helmugara, betiere
zerbitzuko arduradunen oharrak eta orienta-
zioak errespetatuz.

19. Ikastolara iristeko edo handik joateko auto
pribatuak erabiliz gero, ezingo da trafikoa
eta autobusen aparkalekua oztopatu, eta
garraioko arduradunen adierazpenak erres-
petatu beharko dira.

3
2

1. Basurto (Montevideo / Gurtubay)
2. Juan de Garay, Zabalburu 4121
3. Juan de Garay (Torre Urizar 3832)

1. Alda Urkijo, 94
2. Avda. Ferrocarril 10-Kutxabank

1. Alda Urkijo, 68
2. Barakaldo Landeta bus gelt (epaitegiak)

1. Museo (bus geltokia)
2. Gran Via, 604
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1. Ametzola parkea 
2. Alda Rekalde, 14
3. Ald. Urkijo, 14 (Instituto)
1. Zugastinobia 15 (Gordoniz)
2. Gran Via, 41
3. Museo
1. Jardines de Gernika 25-Miribilla
2. Autonomia, 20 
1. Campo Volantin (La Salve/Bus gelt)
2. Viuda Epalza, 1 (S. Nikolas)
3. Atxuri 4

1. Gran Via, 41
2. Ald. Mazarredo, 5
1. Botika Zaharra (H. De la Torre)
2. Campo Volantin (Zubizuri)
3. Campo Volantín (Plaza Hotela)
4. Viuda Epalza, 1 (S. Nikolas)
1. San Pedro enparantza (Hizk. eskola)
2. Lehendakari Agirre, 81 (Sarriko)
3. Lehendakari Agirre, 149 (Kutxabank)
4. Lehendakari Agirre, 181 (Pl. Levante)
5. Erandio errepidea (bote) 
6. Astrabudua - Metro biribilgunea (Etxegorri)
1.Avenida lehendakari Aguirre, 33
2. San Pedro Hizkuntza eskola
3. Maurice Ravel, 182 Telefonica
4. Zumalakarragi, 183
5. Txomin Garat, 12
6. Santa Klara, 12
1. Erandio Goikoa (Eliza)
2. Sondika ASUA
3. Larrondo (Renault)
4. Derio (bus gelt Udaletxe) 
5. Zamudio (Batzoki)
6. Lezama (Garaioltza, 54)

Bus zenbakia eta geltokia                                                   Goizez            Arratsaldez (Laurotik irteera 16:40-16:45)

            1. Ametzola parkea                                                           8:25
            2. Alda Urkijo, 14 (Instituto / bus gelt)
            3. Ald. Rekalde, 11
           1. Gordoniz, 39                                                            8:25
           2. Iparragirre, 29
           3. Museo
            1. Jardines de Gernika, 25-Miribilla                                  8:30
            2. Autonomia, 20
            1. Indalecio Prieto, 16                                                       8:25
            2. Santos Juanes, 7 
            3. Viuda Epalza, 1 (S. Nikolas) 
            4. Campo Volantin (La Salve)
            1. Ald. Mazarredo, 5                                                          8:30
            2. Iparraguirre, 29
            1. San Nikolas                                                                   8:25
            2. Ernesto Erkoreka (Udaletxea) 
            3. Castaños 20 (Funikular)
            4. Botika Zaharra ( H. De la Torre, bus gel)
            1. Astrabudua - Metro biribilgunea (Etxegorri)                8:20
            2. Erandio errepidea (bote)
           3. Lehendakari Agirre, 181 (Pl. Levante)
            4. Lehendakari Agirre, 149 (Kutxabank)
             5. Lehendakari Agirre, 81 (Sarriko) 
            6. San Pedro enparantza (Hizk. eskola)
            1. Txomin Garat, 12                                                           8:25
            2. Santa Klara, 12
            3. Zumalakarregi, 105
            4. Maurice Ravel, 20 (Telefonica)
            5. Blas de Otero,23
            6. Blas de Otero, 57
            1. Lezama (Udaletxea)                                                      8:25
            2. Zamudio (Batzoki)
            3. Derio (Udaletxea)
            4. Larrondo (Renault)
            5. Sondika ASUA
            6. Erandio Goikoa (Eliza)

5
6
7
8
9

11

13
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Bus zenbakia eta geltokia                                                       Goizez             Arratsaldez (Laurotik irteera 16:45)

                  1. Derio (Aldekone)                                                           8:35
                  2. Sondika (Txorierri etorb, 16) 
                  1. Gabriel Ramos Uranga - Andra Mari                             8:20
                  2. Aingeru etorb, 23
                  3. Bidezabal (Metro)
                  4. Sarrikobaso, 95
                  5. Leioa-Ondiz, 42 (Mulligans)
                  6. Elexalde Las Flores
                   1. Andres Cortina/Algortako etorb,59                                   8:30
                   2. Algortako Etorb, 47 (Casino) 
                  3. Algortako etorb, 31 (San Inazio)
                  4. Landatxueta (bus gelt)
                  1. Sopela Indians                                                         8:20
                2. Berango (Anbulategia) 
                3. Leioa Artazagane, Farmazia
                  1. Oiarretxe, 8                                                                   8:25
                  2. Makaleta etorbide, 51 - Fadura
                  3. Makaleta Etorbidea 45 (Kutxabank)
                  4. Negurigane,1 (Sanitas aurreko bus gelt)
                  1. Gatika (Wakepark inguruko bus gelt./errepide nagusian)  8:20
                  2. Maruri (Udaletxe/Bus geral. Iruña tarbernaren aurrean)
                   3. Mungia Erribide, 11
                   4. Mungia, Lauaxeta kalea, estazio geltokia
                   5. La Bilbaina ("Club de campo" atzeko gelt)
                  1. Santa Ana kalea, 2                                                        8:30
                  2. Lamiako (Metro Bus gelt/Farmazia aurrean)
                  1. Eduardo Coste, 15                                                        8:25
                  2. Areeta (Bizkaia Zubia /Arkupeko Bus gelt)
                3. La Avanzada,28 (Antiguo golf)
                4. Dr Libano, 18 (aurreko Bus gelt)
                  1. Gorliz- Itsasbide kalea (Caja Laboral)                            8:15
                  2. Plentzia Eroski biribilgunea
                  3. Plentzia (Mungia bidea, 4)
                  4. Barrika (zahar egoitza bus gelt)
                  5. Sopela - Sertutxa (3160)
                  6. Urduliz-Elortza (cuatro caminos)
                  7. Laukiniz (enparantza/ bus)

16
17
18

19
20
21

22

15
14 1. Derio (Aldekone) 

2. Sondika (Txorierri etorb, 16)
1. Elexalde Las Flores centro civico
2. Leioa-Ondiz, 13
3. Sarrikobaso, 35
4. Bidezabal (Anbulategi)
5. Aingeru etorb, 18
6. Gabriel Ramos Uranga-Andra Mari
1. Landatxueta
2. Algortako etorb, 32 (Udaletxea)
3. Algortako etorb, 74
4. Algortako etorb,59 (Telepizza)
1. Leioa Artazagane, 20
2. Berango Anbulategia
3. Sopela Indians
1. Negurigane (Sanitas aurreko bus gelt)) 
2. Makaleta etorbide, 56 - Fadura
3. Makaleta Etorbidea, 45 (Kutxabank)
4. Oiarretxe, 8
1. La Bilbaina ("Club de campo" atzeko gelt)
2. Mungia, Lauaxeta kalea, estazio geltokia 
3. Mungia Erribide, 11 
4. Maruri (Udaletxe/Bus gel.- Iruña tarbernaren aurrean)
5. Gatika (Wakepark sarrera bus geltokiak/errepide nagusian)
1. Lamiako (Metro Bus gelt/Farmazia aurrean)
2. Santa Ana
1. Dr Libano, 18 (aurreko Bus gelt)
2. La Avanzada, 11
3. Areeta (Bizkaia Zubia/Arkupe aurreko bus gelto)
4. Eduardo coste, 15
1. Laukiniz (enparantza)
2. Urduliz-Elortza (cuatro caminos)
3. BARRIKA (zahar egoitza)
4. Sopela - Sertutxa (3160)
5. Plentzia Eroski biribilgunea
6. Plentzia (Mungia bidea 14)
7. Gorliz Itsasbide Kalea (Caja Laboral)
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4.2. JANTOKIA

Lauro Ikastolako jantoki zerbitzuak ikastetxe bati dagozkion menuak
eskaintzen ditu.
Menu bereziak prestatzen ditugu osasun-arazoak dituzten ikasleentzako, eta

agiri medikoaren bidez eskatu behar dira. Honi dagokion menua “Zeliako-Alergikoa” da.
Hemen argitaratutakoa menu orokor bat da, beharrizan bereziak dituen ikasleari era pertsonali-
zatuz egokitzen zaiona bere alergia edota intolerantziaren arabera.
Menu barazkijalea ere eskaintzea erabaki dugu dieta hau osotasunean betetzen duten ikas-

leentzat, euren sinesmen erlijioso edota aukera etikoei erantzuteko. Honetarako gurasoek eta
ikasleak sinatutako agiri bat bidali behar dute, eskaria eginez eta arrazoia adieraziz, osasun-ara-
zoak dituzten ikasleen eskubideak ere bermatu nahi ditugulako.

• Helburuak:

– Bizitza osasuntsua izateko elikadura osasun-
garria behar izateari buruz sentiberatzea.

– Elikagaiak pertsona guztientzako beharrezko-
ak direla eta urriak direla jabetzea.

– Mahaian higiene-ohitura eta gizarte-arau ego-
kiak hartzea eta praktikatzea.

– Etxeko lanei begira jarrera positiboak hartzea
eta, era berean, jantokiko lan zehatz eta espe-
zifikoetan parte hartzea.

– Munduko herritar bat dela jabetzen laguntzea
eta mugak eta egon daitezkeen arriskuak eza-
gutzea.

– Beharrezkoak ez diren hondakinak ez direla
sortu behar ohartzea.

• Arau nagusiak:

1. Zerbitzua ikasturte osorako kontratatzen da
eta ez da hautazkoa.

2. Ikasleak tutorearekin/irakaslearekin joango
dira jantokira.

3. Lehen Hezkuntzako ikasleei eserleku bana
izendatuko zaie jantokian. Aldaketaren bat
egiteko, zikloko koordinatzailearen baimena
beharko da.
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Haur Hezkuntzako jantokia.
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14. Ikasle bakoitzak zainduko ditu erabiltzen
dituen mahai-tresnak, mahaia, aulkia eta
gunea, eta bera arduratuko da horiek behar
bezala erabiltzeaz eta egoera onean egoteaz.

15. Ikasleak bere mahaitik jaiki behar badu, bai-
mena eskatu beharko dio jantokiko ardura-
dunari. 

16. Elikagai guztiak horretarako jarritako lekuan
kontsumitu behar dira, eta ezingo dira inola
ere kanpora atera edo modu desegokian
erabili. Zerbitzatutakoaren erdia jan dezaten
animatuko zaie ikasleei. Ikasleek eskatuz
gero, janari gehiago zerbitzatuko zaie.

17. Jantokian dauden bitartean, ikasleek jarrera
egokia izan beharko dute.

18. Zaintzaileek adierazten dutenean irtengo
dira ikasleak jantokitik; txandaka irtengo
dira, jarrera egokiarekin.

19. Ikasleek jantokiko arduradunen azalpenei
jarraituko diete, eta zor zaien errespetuz
hitz egingo dute haiekin.

10. Ikasleen ohiturak ez nahasteko, garrantzi -
tsua da gozokiak edo antzekoak saihestea.

11. Ikasle bakoitzak ikasturtearen hasieran
agintzen zaizkion jantokiko lan zehatzak
egin behar ditu.

4.3. TEKNOLOGIA BERRIEN ETA IRUDIEN
ERABILERA EGOKIA

– Lehen hezkuntzako ikasleek, tutorearen bera-
riazko baimenik gabe ezin dute ekarri ikaste -
txera aparatu elektronikorik, hala nola mugi-
korrak, MP3ak, MP4ak, kontsolak edo antze-
ko gailuak.

– Ikastolako ekitaldi eta ekintza ezberdinetan
(jaialdiak, ibilaldiak, etab.) ikasleek edo beste
pertsonek argazkirik edota irudirik grabatuz
gero, irudi horiek modu egokian erabiliak eta
tratatuak izango direla ziurtatzen dute.

4.4. ARROPATEGIAK

Soingaineko eta kirol zein jolas materialak gelaz
kanpo gordeko dira. Horretarako, maila/talde
bakoitzak arropategi bana izango du, eta bertan
ikasle bakoitzak beretzako tokia izango du.

Kontuan izan motxilek ez dezatela 30 zm. zabale-
raz, 40 zm. altueraz eta 13 zm. sakoneraz gora
izan.

Lehen eta bigarren mailetako ikasleek ez dituz-
te gurpildun motxilak erabili behar: ez dute pisu
askorik eramaten eta pasabide eta eskileretan
oztopo baino ez dira.

Ikastola ez da arduratuko ikasleek ekartzen di -
tuzten baliozko tresna edota jostailuez.
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5. Etxerako norberaren
lanetarako
jarraibideak

Helburuak
Lan pertsonalerako eta ikasketa tekniketarako
ohiturak hartu.

Jarraibideak
Ikasturtean zehar:

• Lehen zikloa: egunero 20 minutu inguruko
etxekorako lanak.

• Bigarren zikloa: egunero etxekorako lan
mota bi, bakoitza 20 minutu ingurukoa
(guztira, 40 minutu).

• Hirugarren zikloa: egunero etxekorako lan
mota bi, 25 minutu ingurukoa bakoitza
(guztira, 50 minutu).

Lan hauek hurrengo egunean baloratuko dira,
gelan.

Gabonetako oporretan:

• Lehen zikloa: 10 egunetan, 20 minutuko
eguneroko lana.

• Bigarren zikloa: 10 egunetan, 20 minutu
inguruko lana, eta euskarazko liburu bat
irakurtzea eta liburu horretaz irakasleak
prestatutako fitxa egitea.

• Hirugarren zikloa: 10 egunetan, 25 minutu
inguruko lana, eta euskarazko liburu bat
irakurtzea eta liburu horretaz irakasleak
prestatutako fitxa egitea. Ingelesa: Egunero
15 minutuz, zintaz entzuten dena betetzen
joan.

Lan hauek opor ostean batu eta baloratu
egingo dira.

Aste Santuko oporretan:
Gabonetan bezala, baina bigarren eta
hirugarren zikloan euskarazko liburuaren
ordez gaztelerakoa irakurri.

Udako oporretan:
Ikus maila bakoitzeko blogak.
Lan hauek ikasturte hasieran batu eta
baloratuko dira.

Gurasoentzat oharrak
• Ikasleak etxean bere lanak egiteko toki
egokia behar du, bere lan pertsonala
familien laguntzaz burutu ahal izateko.

• Lan hauek egiteko denbora ordu berdinetan
izatea komenigarria da, eta egindako plana
bete dezatela.

• Ikasleren bati bereziki bidalitako lanak edota
klasean bukatu ez dena egitea, ez da idatzi
honetan azaltzen den etxerako lanen
programa orokorrean sartzen.
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Lauro Ikastolako elkarbizitzarako arauak,
www.lauro.eus gunean:

• Lauro Ikastolako Barne Araudia (BA), VI.
Titulua: Ikasleak.

• 201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa,
Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitate-
az kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubi-
deei eta betebeharrei buruzkoa.

• Elkarbizitzarako arauak: ikastolan, ikasketa
bidaia, udako irtenaldiak, baratze-eskola ego-
naldiak, etab. ikasleen eskubide-betebeha-
rren 201/2008 dekre-tuaren arabera.

• Lehen hezkuntzako elkar bizitza arauak, ikas-
leek zehaztuta.

Elkarbizitza arauak jantoki eta busetan

Jantokia eta autobusak eskola-espazioak dira
eta bertan Lauro Ikastolako elkarbizitza arauak
indarrean daude.

Buseko ondasunak errespetatu eta behar
bezala erabiliko dira. Ikaslea egokitutako jesar-
lekuaren arduraduna da eta kalte edo tratu
ezegokiagatik kaltetuz gero, konponketa
ordainduko du.

Lehen Hezkuntzako elkarbizitza plana:
KiVa Plana

Hezkuntza legedia betez, 2012-2013 ikasturte-
an Lauro Ikastolak Elkarbizitza Plan Oroko-

rra diseinatu zuen, Hezkidetza eta Genero ber-
dinketa barne duena baita ere. Plan Orokor
honetatik eratorri ziren lau etapetarako plan
zehatzak, haien ezaugarrien araberakoak, eta
Elkarbizitza Behatokiak eratu ziren.

2017ko urtarriletik aurrera, KiVa bullying edo
eskola-jazarpenaren aurkako programa gehitu-
ko da Lauro Ikastolan. KiVa programa
Finlandiako Hezkuntza Ministerioak finantzatu
eta Turkuko Unibertsitateak sortu eta garatuta-
ko eredu bat da, eskola-jazarpena murriztea
xede duena. Frogatuta dago: KiVa-k eskolan
jazarpena murrizten du eta ongizatea hobetzen
du! Finlandian, Lehen Hezkuntzako ia eskola
guztiak KiVa programa ezartzen ari dira.

6. Elkarbizitzaren
inguruko jarraibide
eta araudiak
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7.1. HELBURUA

– Jarduera hauen xedea izango da bertako hez-
kuntza-lana osatzea, ikasleen giza heziketa eta
oso-osoko heziketa sustatzea, bai eta
Ikastolako Hezkuntza Proiektuko edukiak eta
bertako planen helburuak hobeto lortzea ere,
osasunaren eta bizimodu osasungarriaren erre-
ferentzia hartuta eta pertsonen arteko harrema-
nen bidez lortzen den kohesio sozialaren bidez.

– Bazkide eta ikasle guztien partaidetza-eska-
riak asebetetzen saiatuko da Ikastola, hala
bada, eskainitako jarduera guztietan; eta ez
du ezein interesdunik baztertuko, baldin eta

interesdun horren konpromisoa bada Koope -
ratibako gidalerroak eta hezkuntza-balioak
garatzea eta horien barruan jokatzea.

– Lauro Ikastolako kirol-jardueretan, Bizkaiko
Foru Aldundiko Eskola Kirolaren programako
printzipioei jarraituko zaie, eta Ikastolak,
Aldundiak antolatzen dituen txapelketetan
parte hartuko du. Aldundiak zehaztutako hiru
ibilbideak bermatuko dira, betiere kontuan
hartuta Ikastolak zer baliabide dituen eta
beharrezkoak diren egokitzapenak eginda.

(Erreferentzia: Barne Araudia)

Behekosoloa XXI, SLU
Tlfn.: 94-4711610

E-mail: behekosoloaxxi@lauro.eus

7.2. EGUTEGIA ETA PLANA

Hasiera                                  Urriak              3

Amaiera                                Ekainak           8

7. eskola kirola eta
kultur ekintzaK

WEBgunean: 

– Ikasturteko plana
– Arauak 
– Taldeak eratzeko irizpideak
– Baja/aldaketa eskaera (matrikula epexkampo
egiteko

– Kirol arropa
– Osasun plana



Autobusa eta geltokia                                                   

                     1. Algorta, Metro 
                     2. Bidezabal
                     3. Makaleta etorb, 93
                     4. Berango 
                     5. Sopela (Eliza)
                     6. -Urduliz (BBK) 

                     1. Erandio Goikoa (Eliza) 
                     2. Leioa (Ikea)
                     3. Antiguo Golf
                     4. Areeta (Bizkaiko zubia)
                     5. Erandio, errepidea

                     1. Sondika, Txorierri etorb. 
                     2. Derio, Txorierri etorb. (Udaletxea)
                     3. Zamudio
                     4. Lezama
                     5. La Bilbaina (Club de campo)
                     6. Mungia (Udaletxe)

Autobusa eta geltokia                                                   

                      1. Arte Ederretako Museoa
                      2. Alda. Urkijo, 68
                      3. Alda. Urkijo, 94 

                      1. Mirivilla, askatsuna
                      2. Juan de Garay (Torre Urizar)
                      3. Autonomia, 4
                      4. Autonomia, 50

                      1. San Inazio
                      2. Sarriko
                      3. San Pedro
                      4. Campo Volantin (La Salve)
                      5. Arenal (San Nicolas)
                      6.  Plaza Circular (Renfe)
                      7. Begoña, parque Echevarria
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7.3. ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAK

A-I

B-I

C-I

E-I

F-I

D-I

Eskolaz kanpoko busa ekintzetako ikasleentzat da soilik, eta jarduera duten egunetarako baka-
rrik.

Ohiko bus zerbitzua erabiltzen ez duten ikasleek, eskolaz kanpokoa erabiliz gero, hileko osaga-
rri bat ordainduko dute zerbitzu honetarako.
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7.4. IGERILEKUETAKO ARAUAK

Instalazioak bi igerileku ditu: handi bat, gehienez
104 erabiltzailerentzat, eta txiki bat, 18rentzat;
azken hau, 6 urtetik beherakoen tzat eta euren
arduradunentzat soilik, igeriketan ikastekoa iza-
nik. Bietako uraren ezaugarriak umeen azal, begi
eta abarren berezitasunetara egokitzen dira.
Bainu eremura sartzeko gaixotasunen bat
dutenen sarrera, bertako arduradunek baldin -
tzako dute, kutsagarriak badira eta horien arte-
an bereziki azaleko gaitzak, gripea, katarroa
eta antzekoak.
Uraren kalitatea hoberena izan dadin, baita ins-
talazio osoarena ere, denon laguntza ezinbes-
tekoa da.

Bete beharreko araudia

• Debekuak:
• – Ez sartu kaleko arropa eta oinetakoak jan -

tzita bainu-eremuan.
• – Ez edan, ez jan, ezta txiklerik ere ahoan,

bainu-eremuan.
• – Ez animaliarik sartu instalazio osoan.
• – Ez utzi hondakinik.
• Bainu eremuan sartu aurretik:
• – Erabili bakoitzak norberaren txankleta zein

ur-galtzerdiak, igerileku eta aldageletan
bakarrik erabiltzekoak eta garbiak.

• – Dutxatu. Xaboia erabili, arduradunek hala
baderitzote, krema, desodorante eta bes-
telako hondakinak kentzeko.

• – Komunera joan, beharrizan horiek kontro-
latzeko.

• – Kendu apositoak (tiritak, esparatrapuak etab.)
• Bainatzean:
• – Erabili ile guztia batzen eta estaltzen duen

txanoa. Ez kendu uretan.
• – Ez jarri toailak lurrean, bertoko kutsagarriak

ekiditzeko.
• – Ez zintz egin edota txisturik bota uretan.
• – 6 urtetik gorakoek ez dute igerileku txikia

erabiliko, arduradunak ez badira.

7.5. KIROL ARETOKO ARAUAK:

• – Familiak ezin dira aretoan sartu entrenu eta
lehiaketak dauden bitartean.

• – Ezin da ez jan ezta edan ere.
• – Ikustokia: ikusleak armailetan jesarrita

egongo dira eta ez zutunik.

Arauok betetzen ez dituzten erabiltzaileei instala-
zioen erabilera debekatuko zaie, kasu bakoitzean
dagozkion beste zigor-neurriak aplikatuz.

7.6. ESKOLAZ KANPOKO ORDUTEGIAN
JOLASTOKIETARA ETA KIROL-INSTA-
LAZIOETARA SARTZEA ETA HORIEK
ERABILTZEA

Lauro Ikastolak ez du hartuko bere gain esko-
laz kanpoko ordutegian jolastokietara eta kirol-
instalazioetara sartzean eta horiek erabiltzean
gertatutako jazoeren erantzukizuna.

H
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Tutore batekin telefonoz hitz egitea zaila gertatzen
bazait?

Seme-alabak, Ikastolan, arropa edo materialen bat
galdu badu?

Seme-alabak, autobusean, arropa edo materialen
bat galdu badu?

Seme-alabak busa galdu du ikastolatik irtetean.
Nora joan behar da?

Autobusean aldaketa bat egin nahi badut?

Jantokiaren inguruan eskaera bat egin behar
badut? (dieta bereziak, ...)

Eskola Kirola edo Kultur Ekintzen inguruan hitz egin
behar badut?

Seme-alabak istripu bat izan badu eskola-ordute-
gian eta, etxera heltzerakoan, mediku-harreta
behar badu?

Ez baduzue zehaztutako telefonia orduan aurkitu,
utzi zure mezua Idazkaritzan edo bidali egiozu
posta elektronikoa: tutoreen helbideak argitalpen
honetan eta WEB orrialdean daude eskuragarri.

Lehen Hezkuntza: izen-deiturekin markatuta dagoen
arropa topatzekotan, jabeari itzultzen zaio. Izenik ez
badute, “Arropa galduak” espazioan uzten dira eta
bertatik hartu daitezke: jaitsi Lehen Hezkuntzako
jantoki handiko ondoko eskileretatik.
Ikastolan erabiltzen duten material eta arropa guztia
izenez identifika dezazuen gomendatzen dizuegu.

Galdetu buseko zaintzaileari edota gidariari.

Ikastolako atezainak bus geltokietan egoten dira
eta euren gana jo behar du

Behin-betiko aldaketak: ikasturte berri bati begira,
behin-betiko aldaketarik egin behar bada (etxe
aldaketak,...), eskaera maiatzaren 15a baino lehen
egin behar da, idatziz: zerbitzuak@lauro.eus.

Bidali, idatziz, zerbitzu honen arduradunari: 
zerbitzuak@lauro.eus

Deitu Behekosolora, arratsaldez: 944711610; edo
bidali posta elektronikoa:
Kirolak: behekosoloaxxi@lauro.eus
Kulturalak: urbanop@lauroikastola.eus

Asistentzia ondoko telefonoan eskatu behar da:
9133432939. Lauroko poliza zenbakia adierazi behar
da: 37321714. Erreferentzia zenbaki bat emango

8. ZER EGINGO DUT...?
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dizuete Ikastolako Erizainari emateko. Zentru mediko-
ra joateko konfirmazioa emango dizuete (Clinica
Quirón).
Hurrengo egunean, esaiozue Ikastolako Erizainari
berak tramiteak bete ditzan: 94 4710443.

Aurretik azaldutako prozedura berbera jarraitu
dezakezue.

Zuzendaritza Idazkaritzara deitu behar du eta matri-
kulako arduradunaz galdetu: 944538007, 212 luza-
pena. Berak azalduko dizkio familia interesatuen -
tzako informazio eta matrikularako prozesuak.

Datu pertsonalen aldaketak idatziz komunikatu behar
dira beti: bidal itzazue datuak edo eska ezazue inpri-
makia helbidean zuzend_idazkaritza@lauro.eus helbi-
dera.

Posta elektronikoa idatzi dezakezu: ek@lauro.eus

Posta elektronikoa idatzi dezakezu zuzend_idazka-
ritza@lauro.eus

Bidal mezua zuzen_idazkaritza@lauro.eus helbidera
eta dagokion arduradunari bideratuko saio edo
sakatu “Iradokizunak eta kexak” webgunean.

Gogoratzen dizuegu tabakoaren kontrako osasun-neurriak ezartzen dituen 28/2005 legeak guztiz debe-
katzen duela ikastetxe eta euren instalazioetan erretzea: jolastokiak, kirol zelaiak eta ikustokiak, etab. H
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11/2016 Legearen arabera guztiz debekatuta dago Ikastolako eta Behekosoloko instalazioetan alkoholdun
edariak erosi edo kontsumitzea.

Seme-alabak istripu bat izan badu Eskola Kirola egi-
terakoan eta mediku-harreta behar badu?

Ezagun batek Laurori buruzko informazioa nahi
badu, matrikulazioan interesatua dagoelako, noren-
gana jo behar du?

Datu pertsonalen aldaketa egin behar badut?

Lauro Ikastolako Errektore Kontseiluarekin kontak-
tuan jarri nahi badut?

Lauro Ikastolako Zuzendaritza Pedagogiko edo Zuzen -
daritza Gerentziarekin kontaktuan jarri nahi badut?

Iradokizun/erreklamazio bat bidali nahi badut
Ikastolara?
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