BIZIKIDETZA PLANA

EOI ORDIZIA HEO

“Besteekin batera bizitzen ikastea hezkuntzaren funtsezko xedea da, eta gaur eguneko
hezkuntza-sistemetarako erronka garrantzitsuenetako bat da. Berez da baliagarria
ikaskuntza hori, eta ezinbestekoa da gizarte demokratikoago, solidarioago, kohesionatuago
eta baketsuago bat eraikitzeko.”
XXI. menderako hezkuntzari buruzko Naziorteko Batzordearen UNESCOrako txostena

Plan de Convivencia aprobado ....
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1. SARRERA
EOI Ordizia HEOren Bizikidetza Plana honako arau hauei atxikita egin da:

-

Euskal eskola publikoaren Legea, zeinetan xede gisa agertzen den “ematen
den irakaskuntzaren hezkidetza bermatzea”.

-

Euskadiko Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako legea, "gatazkak
ebazteko indarkeriarik gabeko metodoak, eta sexuen berdintasunarekiko eta
aniztasunarekiko errespetuan oinarritutako bizikidetza-ereduak ikastea"
azpimarratzen duena.

-

201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko
unibertsitatez kanpoko ikastegietako ikasleen eskubide eta betebeharrei
buruzkoak azpimarratzen du "ikasle guztiek dute eskubidea haien osotasun
fisiko, psikiko eta morala eta haien duintasun pertsonala errespeta dadin”.

Agiri honetako edukia ikastetxearen baitan bizikidetzaren inguruan sor litezkeen
arazo eta gatazken prebentziora bideratuta dago. HEO baten xedea atzerriko
hizkuntzen hizkuntza-ezagupenak, pragmatikoak eta funtzionalak helaraztea da, bai
halaber, prozesu horiekin lotuta dauden trebetasun eta gaitasunak garatzea ere.
Zeregin hori betetzeko, ikaskuntza ahalbidetuko duen lan-giroa behar da, eta
ikasketan lagunduko duen diziplina eta elkarbizitza ere bai. Hizkuntzak ikasteak eta
irakasteak, edukiez gain, beste gizarte batzuetako kultura eta balioak ikasten dakar
ere.

HEOak Araubide Bereziko Irakaskuntzen barruan daude, eta haien errealitatea
Lehen edo Bigarren hezkuntzako ikastetxeen oso bestelakoa da. HEOetako ikasle
multzoa nahiko heterogeneoa da, eta estimuluen eta ikasketen aurrean modu
askotan

erreakzionatzen du. Horrela bada, ikasle helduak ditugu, euren

irakaskuntzaren erantzule direnak, baina bai eta adin txikiko ikasleak ere, eta haien
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legezko ordezkariak inplikatzen ditu horrek. Bizikidetzari dagokionez, irakasleen,
ikasleen eta adin txikiko legezko tutoreen arteko harremanez ari gara.
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2. IKASTETXEKO BIZIKIDETZAREN DIAGNOSTIKOA

HEO Ordizia HEO 2009-2010 ikasturtean hasi zen Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko ikastetxe gisa. Hizkuntza moderno
hauek

irakastea

du

helburu:

frantsesa

eta

ingelesa.

Araubide

Bereziko

Irakaskuntzen barruan dago.

2.1 ORDIZIA. EZAUGARRI NAGUSIAK
Ordizia, Gipuzkoako hegoaldean dagoen herria, Goierri eskualdean, Tolosako
barruti judizialekoa da. 10.000 biztanle inguru ditu. Azken urteotan, emigranteen
biztanleriak hazkunde nabarmena izan du. Biztanleria aktiboaren ehunekorik
esanguratsuena

bigarren

sektorean

eta

hirugarren

sektorean

dago.

Industria-sektorearen barruan, metalurgiako enpresa txikiak nabarmentzen dira.
Beasain herrian kokatuta dagoen arren, CAF enpresak, udalerriko langile ugari
hartzen dituenak, Ordizian ere baditu instalazioak. Hirugarren sektoreak pertsona
asko hartzen ditu, eta tradizio handia du eskualdean. Alderdi horren barruan,
garrantzi handia du asteazkenetako asteroko merkatuak.
Udalerriko hezkuntza-eskaintzak hainbat ikastetxe pribatu eta publiko ditu,
hezkuntza-eskariaren hainbat alderdi betetzen dituztenak.
Beraz,

lan-eremura

eta

ikasleen

interes

partikularretara

(turismoa, etab.)

bideratutako hizkuntzak irakastea eskatzen duen gazte-eremua da. Ikastetxeko
ikasleak oso heterogeneoak dira, bai adinari dagokionez, bai beren interesei
dagokienez. Ikasle gehien dituen hizkuntza ingelesa da.
Ordiziako HEOaren sorrerak, 2009ko irailean, Goierriko biztanleek luzaroan nahi
eta eskatzen zuten asmoa asebete zuen. Ordura arte, Tolosan zegoen gertuen
Hizkuntza Eskola Ofizialaren eskaintza.
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2.2 IKASTETXEAREN EZAUGARRIAK
Ordiziako HEOa Barrena Jauregiaren etxabean kokatu da, Udalarena, udalerriko
erdigune historikoan. Lokal hori Autonomia Erkidegoko Administrazioari utzi zitzaion
dohainik, eta eskola modu iraunkorrean hartzeko sortu eta egokitu zen bereziki.
Udal instalazioak direnez, kanpoko itxurari dagokion guztia Udalaren esku dago,
baina barneko ekipamendua eta mantentze lanak Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza,
Hizkuntza Politika eta Kultura Ordezkaritzaren esku daude.
Guztira 9 irakasle, administrari bat, bi atezain (horietako bat lanaldi erdian) eta bi
elkarrizketa-laguntzailerentzat daukagun espazioa egokia da. Hala ere, instalatuta
gauden egoitzaren eragozpen naguasiak hauek dira: gelen tamaina eta gela
batzuetan leihotik ez izatea. Zazpi gela ditugu, horietako hiru tamaina egokikoak,
25-30 ikaslerentzako edukierarekin; beste bi gela txikiagoak, 20 ikaslerentzako
edukierarekin;

eta

bi

gela

oso

txikiak, 15 ikasle baino gutxigorentzako

edukierarekin.
Gela guztiek dute telebista bat (7. gela izan ezik), kanoi bat, pantaila bat,
ordenagailu bat eta Interneterako konexioa.
Gainera,

atezainarentzat

eta

administrariarentzako

bi

bulego txiki ditugu,

zuzendaritza eta ikasketa-burutza partekatzen dugun beste bulego handiago bat, bi
mintegiak hartzen dituen irakasle-gela bat, ingelesa eta frantsesa, eta erabilera
anitzeko gela bat, liburutegirako eta autoikaskuntza-gelarako erabiltzen duguna.
Ez dugu Ekitaldi Aretorik, eta, horregatik, oso zaila da eskolaz kanpoko jarduerak
egitea eta hezkuntza-komunitateko sektore guztiak elkartzea. Orain arte Barrena
Jauregiko Areto Nagusia izan dugu horrelako jardueretarako.
HEOk ematen dituen mailak hauek dira: oinarrizko maila, tarteko maila eta
ingeleseko maila aurreratua; oinarrizko maila eta frantseseko tarteko maila.
Irakaskuntza-modalitateak bi dira: irakaskuntza ofiziala eta irakaskuntza librea.
Irakaskuntza ofizialak aurrez aurreko eskoletara joaten diren ikasleei egiten die
erreferentzia.

Irakaskuntza

librea

ematen

ditugun

hizkuntzak

dakizkiten

pertsonentzat da, maila guztietako titulazioa eskuratu nahi dutenentzat.
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Zentroaren ordutegia: 09:00etatik 20:30era, astelehenetik ostegunera, eta 08:30etik
14:30era, ostiraletan.
Klaseak txandakako bi eguneko taldeetan banatzen dira, bi ordu eta laurdenekoak
egunero.Talde erdipresentzialeko kasuan, aurrez-aurreko klaseak astean behin
izaten dira. Goizeko eskola ordutegia 09:00etatik 11:15etara da eta arratsaldekoa
15:30etatik 17:45etara eta 18:00etatik 20:15etara.
Administrazio eta Zerbitzuetako langileak honako hauek dira: garbitzaile bat,
administrari bat (lanaldi jarraituan), lanaldi erdiko ordenantza bat goizetan eta
lanaldi osoko beste bat arratsaldez.

2.3 IKASLEGOAREN EZAUGARRIAK
HEOren errealitatea ez dator bat HEO inguratzen duten derrigorrezko hezkuntzako
ikastetxeenarekin (institutuak). Derrigorrezkoak ez diren ikastetxeak direnez, beren
eragin-eremu osoan eskaintzen dituzte zerbitzuak, eta, beraz, oso zaila da ikasleen
egoera

sozioekonomikoa

definitzea.

Datu hori ez da agertzen matrikula

egiterakoan. Bestalde, matrikularen zenbatekoa oso eskuragarria da ikasle
guztientzat.
Jatorri geografikoari dagokionez (bizilekua), HEOren eragin-eremuko ikasleak dira
nagusi; hala ere, egia da edozein ikasle matrikula daitekeela eremu horretan.
Adinari dagokionez, batez besteko adindun ikasleak dira nagusi. Orokorrean, gure
eskolan adin gabekoen matrikula kopurua mantendu egin da azken urte hauetan.

2.4 BIZIKIDETZAREN EGOERA
Nahiz eta eskolako ibilbidea, 2009ko irailetik, laburra izan, esan dezakegu gatazkak
oso txikiak izan direla, batere egon ez direla ez esatearren. Ezin dugu etengabeko
liskarrez hitz egin, baizik eta kexak edo arazo puntualak eragin ditzaketen egoerez:
ikasgeletan argi naturala eta aireztapen egokia ahalbidetzen duten kanpoalderako
leihorik ez izatearena adibidez.
Beste erakunde batzuekiko harremanari dagokionez, nabarmentzekoa da inguruko
institutuekin elkarlanean aritu garela: ikastetxetan, liburutegitan, kultur etxetan
bertan mailen, azterketen, matrikula-aldien eta abarren berri emanez.
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Ordiziako Udalak bere laguntza eskaini digu urte hauetan, bai eskola dagoen
lokalaren egiturazko arazoak konpontzeko, bai bertako zerbitzuen publizitatea
egiteko.
Ordiziako Udaltzaingoaren laguntza ere badugu instalatuta gauden lokala
babesteko. Beheko solairua da, Barrena parkearen parean dagoena. Harrizko arku
bateko leiho handi bat du, eta badaezpada ere istripuetatik edo hausturetatik
babestu behar da, batez ere data seinalatuetan (gazteen mugimendu handiko jaiak,
botiloiak eta abar). Izan ere, eskolaren kokapena topagune ezin hobea da horrelako
bilerak egiteko. Leihoa egurrez estali ohi dute, eta, ondorioz, ezin da hautsi.
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3. HELBURUAK

Eskolako bizikidetza ikastetxe bateko kideen arteko harremana da, ikasleen eta
irakasleen garapen etikoan, sozialean, afektiboan eta intelektualean eragin
nabarmena duena. Bizikidetza hori eraikuntza kolektiboa da, eta kide eta
hezkuntza-eragile guztien erantzukizuna da, salbuespenik gabe. Horri dagokionez,
Hizkuntza Eskola Ofizial honetako kidetzat hartzen dira eta, beraz, arau hauek bete
eta betearazi behar dituzte: zuzendaritza-karguak, irakasle guztiak (irakasle
gonbidatuak edo mintzapraktikako laguntzaileak barne), ikasle guztiak (ofizialak edo
libreak), legezko guraso edo tutoreak, administrazio eta zerbitzuetako langileak eta
edozein egoerarengatik Eskolan aldi baterako sartzen diren guztiak. Gatazkak
pertsonen arteko bizikidetzaren berezko parte dira. Gatazkak negatibotzat hartzen
dira eta horietan parte hartzen duten pertsonak gatazkatsutzat. Ondo landutako
gatazkak hazkunde pertsonalerako eta aldaketarako aukera izan daitezke
taldeentzat.

Taldeen

heldutasunaren

zati

bat

desberdintasunekin

eta

desadostasunekin bizitzen ikastea da.
HEO Ordizia HEOren Bizikidetza Planaren helburu orokorrak honako hauek dira:
a.

Ikastetxean bizikidetza sustatzea hezkuntza-komunitatearen erantzukizuna
dela onartzea.

b. Bizikidetza hobetzeak irakatsi eta ikasteko lana errazten duela jabetzea.
c.

Ikastetxeko jarduera guztiak garatzen lagunduko duten balio positiboak
sustatzea, bai irakaskuntzan, bai administrazioan.

d.

Hezkuntza-komunitateko kideen arteko gatazkak saihestea eta/edo horiei
aurre egitea, langile guztientzat onuragarriena den moduan.

e.

Hezkuntza-komunitateko kideek hartutako erabakiak adostea, betiere beren
erantzukizunaren eremuaren barruan.

f.

Ikastetxearen, familiaren (ikasle adingabeen kasuan) eta beste erakunde
batzuen arteko lankidetza sustatzea.

g.

Bizikidetza sustatzea, hezkuntza-komunitatea inplikatuko duten eskolaz
kanpoko jardueren bidez eta gainerako irakaskuntza-jardueren barruan
txertatuz.
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h.

Bizikidetza hobetzea hezkuntzaren, kohesioaren eta gizarteratzearen bidez,
ikasleen balioen eraikuntza eta gaitasun soziala garatuz.

4. BIZIKIDETZAREN ALDEKO JARDUERAK ETA NEURRIAK

Bizikidetza-arauak betetzea eskola-komunitateko kide guztien erantzukizuna da,
salbuespenik gabe. Beraz, arau hauek bete eta betearazi behar dituzte:
Zuzendaritza Taldea, irakasleak, administrazio eta zerbitzuetako langileak, ikasle
guztiak eta HEO Ordizia HEOren funtzionamendu-ordutegian aldi baterako
irakaskuntza- edo administrazio-lana egiten duten guztiak.
Ikasketaburua da jokabide-arauak eta eskolako diziplina aplikatzearen zuzeneko
arduraduna. Ikasleen hutsegiteak eta hainbat jokabide ez egokien aurkako zigorrak
kontrolatu beharko ditu..
Ordezkaritza Organo Gorena (OOG) da ikastetxeko Bizikidetza Plana onartzeko
organo eskuduna, eta bermatu egiten du plana egitean hezkuntza-komunitateko
sektore guztiek parte hartu dutela, baita ezarritako jokabide-arauak ikastetxearen
errealitatera egokitzen direla ere. Ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenari
dagokio diziplina-gatazkak nola ebatsi diren, ikasleen eskubideak behar bezala
erabiltzen direla eta betebeharrak betetzen direla zaintzea eta gatazkak indarrean
dagoen araudiaren arabera ebazten direla zaintzea.
Delitu edo falta penal izan daitezkeen ekintzak eginez gero, ikastetxeko irakasleek
eta zuzendaritza-taldeak gertakarien berri eman behar diete segurtasun-kidegoei
edo Fiskaltzari.
Arauak zabaldu edo zehaztu ahal izango dira, ikasturte bakoitzaren hasieran.
HEOko

iragarki-taulan, ikasgela bakoitzean eta ikastetxean ematen diren

hizkuntzetan jarriko dira:
● Ikasleen eta irakasleen puntualtasuna sarreran eta irteeran
● Mugikorrak itzalita edo isilean eduki, baldin eta larrialdi bat ez den. Ezin da
erabili ikaslea eta ikaskideak distraitu ditzakeen beste gailu elektronikorik.
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● Ikasteko hizkuntza une oro erabiltzea (tutoreek egokitzat jotzen dituzten
egoeretarako gordetzen da euskara edo gaztelania)
● Ahal den neurrian, jarduera osagarrietara eta eskolaz kanpoko jardueretara
joatea eta horietan parte hartzea, jarduera horiek ikastetxeko jarduera
orokorren parte baitira.
● Irakasleekiko errespetua, hizlariak edo irakaskuntza-lana garatzen lagun
dezakeen beste edozein pertsona barne.
● Irakasleek beren eskumenen esparruko gai akademikoei buruz hartzen
dituzten erabakiak errespetatzea, ikasgelaren metodologia barne.
● Ikastetxeko gainerako ikaskideekiko errespetua.
● Altzariak eta gelako gainerako materiala errespetatzea
● Liburutegiko materiala itzultzeko ezarritako epeei begiratzea, etab.
● Telefono mugikorrak erabiltzeko debekua eta klasean jateko debekua
errespetatzea, bai eta esparru barruan erretzeko edo edari alkoholdunak
kontsumitzeko debekua ere.
● Gatazkak konpontzen laguntzea

11
Bizikidetza Plana urtarrilaren 10eko OOGan onartuta

EOI Ordizia HEO -Bizikidetza Plana

5. BIZIKIDETZA BATZORDEA
Bizikidetza Plan hau onartu ondoren, Ordiziako HEOk Bizikidetza Batzorde bat
izendatuko du, honako eginkizun hauek izango dituena:
● Hezkuntza-komunitateko sektore guztien ekimenak bideratzea, bizikidetza
eta elkarrekiko errespetua mantentzeko, bai eta bakearen kultura eta
gatazken konponbide baketsua sustatzeko ere.
● Hezkuntza-komunitateko
ikastetxeko

kide

guztien

bizikidetza-arauak

eskubideak

betetzeko

bermatzeko

beharrezkoak

eta
diren

prebentzio-neurriak hartzea.
● Ikasleen diskriminazioa saihestuko duten ekimenak garatzea, ikasle guztien
integrazioa ahalbidetuz.
● Bitartekotza egitea planteatutako gatazketan
● Diziplina-zuzenketen eta -neurrien betetze-maila ezagutzea eta balioestea,
ezarritako baldintzetan.
● Ikastetxeko

bizikidetza

hobetzeko

egokitzat

jotzen

dituen

neurriak

proposatzea Ordezkaritza Organo Gorenari.
● OOGko osoko bilkurari egindako jardueren eta ezarritako zuzenketa eta
diziplina-neurrien berri ematea.
● OOGk ikastetxeko bizikidetza-arauei buruz eman diezaiokeen beste edozein.
Bizikidetza Batzordea urtean bitan bilduko da. Lehenengo bileran, ikastetxearen
eremuari eragiten dioten Ikastetxearen Urteko Planaren alderdiak onartuko dira.
Hau da, bizikidetza-plana eta -arauak, ikasleen parte-hartzea sustatzen duten
jarduerak, prestakuntza, gatazken konponbiderako arreta eta abar berrikusi eta
eguneratuko dira. Halaber, aurreikusita dago ikasturtearen azken bileran helburuen
betetze-mailaren balorazioa egitea eta hobekuntza-proposamenak kontuan hartzea.
Batzordeak parte hartzea eskatzen duten gatazka puntualak badaude, ezohiko
deialdia egingo da.
Ikastetxeko

ikasleen

ezaugarrietan

eta orain arte antzemandako gatazka

esanguratsurik ezean oinarrituta, ez dugu beharrezkotzat jotzen ikastetxean
bizikidetza-gela bat ezartzea. Hala ere, ez dugu baztertzen curriculumetik kanpoko
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jarduerak egitea bizikidetzaren aldeko jarrerak sustatzeko eta, zehazki, hizkuntzak
irakasten dituen ikastetxe batekin beste kultura batzuk ulertzeko.

6. GATAZKAK

SAIHESTEKO,

ANTZEMATEKO

ETA

KONPONTZEKO

NEURRIAK

Oro har, jarduera hauek egingo dira: plana hezkuntza-komunitateko sektore
guztietan zabaltzea. Elkarbizitzarekin zerikusia duten egoeretan gurekin komunikatu
nahi duten sektore guztien eskura egongo da beti ikastetxea. Horretarako, zure
eskura jartzen ditugu Zuzendaritza Taldearen arreta-ordutegia eta tutoretzak,
zentroaren helbide elektronikoa eta iradokizunen postontzia.

Sail didaktikoek, besteak beste, bizikidetza hobetzeko proposamenak egiteko eta
gatazka-egoerak

detektatu

direla

jakinarazteko

ardura

hartuko

dute.

Programazioetan jarrera eta balioei buruzko prestakuntza ere jaso behar dute.
Tutoretza-ekintzari dagokionez, tutoreek ikastetxeari, haren antolaketari eta abarri
buruzko informazioa eskuratzeko erraztasunak eman beharko dituzte, bai eta
ikasleen eskubideak eta betebeharrak, hautespen-prozesuetan parte hartzea,
bizikidetza-arauak, etab. Halaber, beren eginkizunen artean sartzen dira honako
ekintza hauek ere: bizikidetzako gorabeherak berrikustea eta gelako elkarrizketa
koordinatzea gatazkak konpontzeko bide gisa; ikasleen kasuan egon daitezkeen
ez-betetzeak detektatzea eta jasotzea, eta bizikidetza-arauei buruzko informazioa
ematea, bereziki adingabeei eta bizikidetza-arauei.
Klaustroko bileretan, atal bat gordeko da bizikidetzarekin zerikusia duten arazoak
lantzeko. Beharrezkotzat joz gero, berehala esku hartuko da, klaustro osoaren
adostasunarekin, eta, horrela, irizpide berberekin jardungo da ikasgelan.
Irakasleak Bizikidetza Planean planifikatutako jarduerak eta prozedurak garatzen
inplikatuko dira, eta berehala jakinaraziko diote Ikasketaburutzari bizikidetza-arauak
betetzen ez direla. Gainera, asistentziaren kontrola egingo da. Adingabeen kasuan,
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ikasturte hasieran, bertaratze-arauen berri emango zaie gurasoei, bai eta arau
horiek jakinarazteko moduaren berri ere.
Irakasleak ez diren langileen eginkizunak izango dira, besteak beste, Zuzendaritza
Taldeari eragiten dion edozein jokabide ez-egoki baten berri ematea eta sarreretan
eta irteeretan laguntzea.
Bizikidetzari eta gatazkak konpontzeari buruzko prestakuntza funtsezkoa da
ikastetxean giro ona sustatzen duten jarduera-jarraibideak hobetzeko.

7. INZIDENTZIAK JASO ETA KUDEATZEKO PROZEDURA

Intzidentziak ikastetxeko ikasleei eragiten dienean, “Diziplina partea” izeneko
dokumentuan jasoko dira. Dokumentu hori atal guztietan beteko da, eta
garrantzitsutzat eta egokitzat jotzen diren agiri eta argibide guztiak erantsiko
zaizkio. Hasiera batean, taldeko tutoreak beteko du, edo, ikasgelatik kanpo
gertatzen bada, gatazka-egoeran dagoen irakasle batek. Irakaslerik ez badago,
zaintzan dagoen zuzendaritza-taldeko kideari bidaliko zaio.
Partea bete ondoren, Ikasketaburutzara bidaliko da. Hark aztertuko ditu, eta
tutoreari adieraziko dio zer neurri hartuko duen. Zalantzarik izanez gero edo
hutsegite larriak izanez gero, Batzorde Iraunkorrari deituko zaio ezohiko moduan
aztertu eta ebatzi dezan; nolanahi ere, edozein parte batzorde horri helaraziko zaio
bere ohiko bileretan. Diziplina-neurriak ezartzeko, ikasleari entzun egin beharko
zaio. Zuzenketak eskoletara joateko eskubidea etetea badakar, gainera, ikasle
adingabeen kasuan, gurasoak edo tutoreak bilerara deitu beharko dira. Ezarritako
zuzenketak idatziz jaso beharko dira.
Zuzenketa horiek arauen aurkako ekintzen izaeraren araberakoak izango dira, eta
ikasleen hezkuntza-prozesua hobetzen lagundu beharko dute. Ezingo da ikasleen
osotasun fisikoaren eta duintasunaren aurkako zigorrik ezarri. Ikasleak behartuta
daude ikastetxeko instalazioei, materialei eta eskola-komunitateko beste kide
batzuen ondasunei nahita edo arduragabekeriaz eragindako kalteak konpontzera,
edo kalte horiek konpontzearen kostu ekonomikoa ordaintzera.
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Ikasleek

edo

haien

legezko

ordezkariek

ezarritako

zuzenketen

aurkako

erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute, bi eskola-eguneko epean. Erreklamazioa
baiesten bada, zuzenketa ez da ikasleen espedientean agertuko.
OOGk berrikusi ahal izango ditu zuzendariak bizikidetzarako oso kaltegarriak diren
jokabideen inguruan hartutako neurriak, inplikatutako ikasleek edo haien gurasoek
edo tutoreek eskatuta. Horretarako, zuzendariak bilkura berezi baterako deia
egingo du, gehienez ere bi eguneko epean, organo horrek zuzenketa berretsi edo
berrikusteko eskabidea aurkezten duenetik zenbatzen hasita.

Gorabeherak

ikastetxeko

langileei

eragiten

dienean,

dagokion

partea

erregistratzeaz gain, idazkariari jakinaraziko zaio irakasle ez diren langileak diren,
edo ikasketa-burutzari, irakasleak badira. Horiek egoeraren berri emango diete
zuzendaritza-taldeko gainerako kideei, eta horiek erabakiko dute konponbidea nola
bideratu.

Intzidentziak

oro

har

publikoari

eragiten

dionean,

ikastetxeko

administrazio-kudeaketak edo eskolaz kanpoko beste edozein jarduera egiten den
bitartean, intzidentzia parte berean jasoko da eta Idazkaritzari emango zaio, eta
larritasunaren arabera ebatziko du Zuzendaritza Taldeak edo ikastetxetik kanpoko
aholkulariek.
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8. AURREIKUSITAKO JARDUERAK

Helburuak lortze aldera:
● Bizikidetza Plana hedatzea eta haren gidalerroak praktikan jartzea
● Ikasgelako arauak zabaltzea talde bakoitzarekin ikasturtearen hasieran.
Alderdi guztien inplikazioaren eta betetzearen jarraipena
● Ikasle eta irakasle berriak ikastetxeko bizitzan integratzea, ikasgelako
jardueren eta jarduera osagarrien bidez.
● AJA hezkuntza-komunitatearen barruan zabaltzea
● Hezkuntza-komunitatean arauak zabaltzea
● Materiala prestatzea eta arduradunei ematea
● Batzorde Iraunkorraren aldizkako bilerak
● Ikasgela barruko bitartekarien informazioa eta izendapena
● Ikasleak identifikatzea, kolektibo desberdinekin jarduerak koordinatzeko
● Hezkuntza-komunitateko kide guztien eskura jartzea informazioa, eta arlo
guztietako arduradunen bidez transmititzea.
● Eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak sartzea mintegietako
programazioetan.
● Helburu horretarako jarduerak eskatzea, deitzen direnei publizitatea ematea
eta bertaratzea sustatzea.
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Ikastegiko gobernu-organoekin baterako jarduerak:
Bizikidetza Planarekin lotuta hartzen diren erabakiak dagoeneko badiren
bideetatik jakinaraziko dira. Horrela, organoen artean beti koordinatuta jardungo da
xede jakin batzuk lortzeko, bakoitzaren hierarkia errespetatuta.

Ikasle berriak integratzeko tutoreen jarduerak:
Ikasletxean hasten diren ikasleen kasuan, tutoreen ardura izango da
ikastetxeko funtzionamenduari buruz behar duten informazio guztia helaraztea.

Indarkeria sexista, arrazista eta beste edozein motatakoa prebenitzeko eta
tratatzeko jarduera bereziak:
Jazarpen

eta/edo

beldurrarazteen

biktimen

kasuan, salaketa egiten

laguntzeko bideak sustatuko dira, anonimatasuna zainduz.

Bizikidetza Planaren hedapena, segimendua eta ebaluazioa: estrategiak eta
prozedurak:
Honako Bizikidetza Plan honen berri emateko ardura Zuzendaritza Taldeari
dagokio. Horrek zabalduko du edukia Ordezkaritza Organo Goreneko (OOG) eta
Klaustroko kideen artean.

Bi kasuetan, kideek emango diete haien ordezkatuei

informazioa.
Hiruhilean behin ebaluazioa ere egingo da, IUPren helburuen
ebaluazioa egitean. Berrikusi egingo dira eta hobetzeko proposamenak egingo dira
IUPen txertatzeko. Ebaluazioa organo garrantzitsuenek egingo dute: Mintegiek,
Klaustroak eta Eskola Kontseiluak.
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DIZIPLINA PARTEA

Ikaslea/Alumno/a: ..........……………………………………………………………
Kurtsoa/Curso: ................................................Taldea/Grupo: ……………………
Hizkuntza/Idioma: …………………………….
Data/Fecha: ……………………………………Ordutegia/Horario: …………………
Irakaslea/Profesor/a ………………………………………………………………

INZIDENTZIA
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………

Sin.: (Partea irekitzen duen irakasleak)

Sin: Ikasketa Buruak

Sigilua
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