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IKASLEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARREN PRINTZIPIO OROKORRAK

1. Ikasle guztiek betebehar eta eskubide berberak dituzte, eta beren adinaren araberako zehaztape-
nak dira bereizgarri bakarrak.

2. Ikasleak bere betebeharrak arduraz hartu beharko ditu, eta dituen eskubideak ezagutu eta erabili 
beharko ditu gainerako pertsonekiko errespetuan.

3. Aitortutako balio eta printzipioetan trebatzeko, ikasleek, horiek ezagutzeko eskubidea eta erres-
petatzeko betebeharra dute.

4. Eskubide bat banaka edo taldeka erabiltzeak, gainerako pertsonen eskubideak errespetatzeko be-
tebehar korrelatiboa dakar.

5. Zuzendaritzak, irakasleek eta hezkuntza-komunitateko gainerako kideek, eskubide eta betebehar 
horiek testuinguru egokian erabiliko direla bermatu behar dute.

IKASLEEN ESKUBIDEAK

  Oinarrizko eskubide eta askatasunekiko errespetuari eta bizikidetzako printzipio demokratikoei 
buruzko prestakuntza jasotzea.

  Prestakuntza integrala jasotzea.

  Errespetatua izatea.

  Objetibitatez baloratua izatea.

  Ikastetxeko bizitzan parte hartzea.

  Aukera-berdintasunean eta gizarte-babesean  heztea.

  Osasuna babestea eta sustatzea.

  Gizonen eta emakumeen arteko eskubide eta aukera berdintasunean oinarritutako hezkuntza 
jasotzea.
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IKASLEEN BETEBEHARRAK

IKASTEA - Asistentzia eta parte-hartze aktiboa.
- Puntualtasuna.
- Ikastea eta ahalegina.
- Erantzukizuna atsedenaldian, elikaduran eta higienean.

IRAKASLEGOA 
ERRESPETATZEA

- Hezkuntza lana eta irakaslearen autoritatea  errespetatzea. 
- Bidalitako lanak  burutzea. 
- Hezkuntza Proiektua errespetatzea.

BIZIKIDETZA HOBETZEN 
PARTE HARTZEA ETA 
LAGUNTZEA

- Antolamendu eta funtzionamendu arauak betetzea.
- Hezkuntza jarduera guztietan parte hartu eta laguntzea.
- Gatazken prebentzioan eta konponbide baketsuan parte hartzea.
- Hezkuntza beharrak dituzten ikasleen inklusioan parte hartzea.

PERTSONAK 
ERRESPETATZEA

- Errespetua bizikidetzaren funtsezko araua bihurtzea.
- Eskubideak eta betebeharrak betetzea ahalbidetu eta erraztea.
- Jarrera baketsua sustatu eta praktikatzea.
- Kontzientzia askatasuna errespetatzea.
- Norberaren eta besteen ondasunak errespetatzea.

IKASTETXERA ARROPA ETA 
HIGIENE EGOKIAREKIN 
ETORTZEA

- Ikastetxeko jarduerak egiteko jantzi egokiak erabiltzea.
- Janzkeraren erabilerari buruz ikastetxeak emandako jarraibideak 

betetzea.
- Norberaren garbitasun eta higiene ohiturak praktikatzea.

INSTALAZIOAK ZAINTZEA  
ETA MODU EGOKIAN 
ERABILTZEA

- Ikastetxeko instalazioak eta ekipamendua errespetatu eta 
zaintzea.

- Ingurumena errespetatzea, ura, energia eta hondakinak egoki 
erabiliz.

- Ikastetxearen ingurua errespetatzea.
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IKASTETXEETAKO BIZIKIDETZA ARAUTZEA

PREBENTZIO-NEURRIAK

1. Ikastetxean bizikidetza giro egokia bultzatzeko jarduera zehatzak planifikatzea, eguneroko zeregi-
nean integratuko direnak.

2. Gaitasun soziala, herritartasuna, autonomia eta ekimen pertsonala bereganatzeko eduki eta trebe-
tasunak garatzea, balio demokratikoak eta pertsona guztien arteko berdintasuna sustatzeaz gain.

3. Elkarrizketan oinarritutako gatazken konponbide baketsuaren ikaskuntza planifikatzea.

4. Bizikidetzaren aurkako jokaerei aurrea hartzeko, irakasleen, Bizikidetza Batzordearen eta Eskola 
Kontseiluaren prestakuntza.

5. Prebentzio eta hezkuntza-neurriak hartzeko hezkuntza-komunitateko kide guztien arteko koordi-
nazioa.

6. Tutoretza plana diseinatzea, bizikidetzari, gaitasun sozioemozionalei eta balioetan oinarritutako 
hezkuntzari buruzko helburu eta edukiekin.

BITARTEKARITZA

Eskolako bitartekaritza gatazkak konpontzeko metodo bat da, non pertsona batek gatazkan dauden 
bi alderdiren edo gehiagoren artean esku hartzen baitu, denentzat egokia izango den akordio bat 
bilatzen laguntzeko. Ahal den guztietan, hezkuntza, prebentzio eta ebazpen estrategia gisa erabiliko 
da eskola komunitatea osatzen duten pertsonen arteko gatazken kudeaketan. Bitartekaritza, beste 
hezkuntza neurri batzuekiko esklusiboa edo osagarria izan daiteke, eta aldez aurretik, aldi berean edo 
ondoren aplikatu ahalko da. Bitartekariak zehazten den berariazko prestakuntza izanen du eta modu 
inpartzial eta konfidentzialean jardungo du.

BIZIKIDETZA-KONPROMISOAK

Ikasle batek jokabide-zailtasunak dituenean, ikastetxearen, ikaslearen eta haren gurasoen edo le-
gezko ordezkarien arteko lankidetza-konpromisoak izenpetu ahal izango dira ikasturtearen edozein 
unetan, ahaleginak batzeko eta proposatutako ekintzak eta neurriak irakasleekin eta beste profesio-
nal batzuekin koordinatzeko.
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JOKABIDEAK ZUZENTZEKO PRINTZIPIOAK

ZUZENTZEKO MODUKO JOKABIDEAK

Honako hauek dira:

- Ordutegiaren eta eskola-esparruaren barruan.

- Eskolako ordutegitik kanpo, eskubideekin eta betebeharrekin lotura zuzena badute.

- Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak egitean.

- Zerbitzu osagarrietan: jangela, esnagailu zerbitzua ... 

Jokabide horiek honako hauek izan daitezke:

Bizikidetzaren aurkako jokabideak.

Bizikidetzarako oso kaltegarriak diren jokabideak.

HEZKUNTZA NEURRIAK APLIKATZEKO IRIZPIDEAK

- Irakasle guztiek, autoritatea diren heinean, bizikidetzaren kontrako jarrerak hauteman eta 
zuzendu behar dituzte.

- Hezkuntza izaera.

- Guraso edo ordezko legalek entzunak izateko eskubidea dute.

- Hezkuntza prozesuaren jarraipena ziurtatu behar dute.

- Ezingo da integritate fisiko eta duintasun pertsonalaren kontrako neurririk aplikatu.

- Ikaslearen jokabidearekin proportzionaltasuna errespetatuko da.

- Adina eta egoera pertsonala kontutan hartuko da.

- Kaltearen erreparazioa aurreikusiko da.

- Aurretik oharpen, errieta eta zuzentzeko eskaera eta hausnarketa egina egon beharko da.

- Aholkularitza eskatu ahalko da.

- Zenbait jarreren agerpena ekiditzeko inplikatutako pertsona ezberdinekin elkarrizketak egin 
ahalko dira.

KALTEAK

Eragindako kalteengatiko erreparazioa ikastetxeko bizikidetzaren funtsezko printzipioetako bat 
izango da, eta Bizikidetza Arautegian ezarritako moduan egingo da.
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BIZIKIDETZAREN AURKAKO JOKABIDEAK

ZEINTZUK DIRA?

1. Azterlanaren betebeharra ez betetzea.

2. Justifikatu gabe garaiz ez iristea edo eskolara ez joatea.

3. Eskolara, behin eta berriz, beharrezko materialik gabe joatea.

4. Ikasleak etengabe lanik ez egitea.

5. Beste ikasle batzuek kopiatzea edo kopiatzea erraztea.

6. Pertsonen duintasunaren eta eskubide demokratikoen aurkako berariazko adierazpenak.

7. Irakaslearen aginpidearekiko eta ikastetxeko langileekiko errespetu-falta beren eginkizunak 
betetzean.

8. Tratu desegokia eta begirunerik gabea ematea hezkuntza-komunitateko kideei edo bertan lan 
egiten dutenei.

9. Baimenik gabeko taldeko ez-bertaratzeetan parte hartzea.

10. Zentroko langileei nahita gezurra esatea edo informazio faltsua ematea.

11. Debekatutako edo baimenik gabeko ekipoak, materialak, jantziak edo aparatuak eramatea edo 
erabiltzea.

12. Ikastetxearen espazioak, materiala eta ekipamendua baimenik gabe erabiltzea, edo 
hezkuntzakoak ez diren edo baimendutakoak ez diren beste helburu batzuetarako erabiltzea.

13. Ikastetxeak janzkerari dagokionez ezarritako arauak ez betetzea.

14. Norberaren higienea eta garbitasuna nahita eta behin eta berriz ez zaintzea.

15. Edozein kideren instalazioak, materiala edo gauzak nahita hondatzea.

16. Ikastetxearen eta bisitatutako lekuen garbitasunari kalte egitea, pintadak egitea bereziki kontuan 
hartuta.

17. Tabakoa erretzea edo edari alkoholdunak kontsumitzea eskola-esparruaren barruan edo 
ikastetxeak antolatutako jardueretan.

18. Ikastetxeari buruzko informazioa gurasoei edo legezko ordezkariei ez ematea.

19. Eskola-jardueraren ohiko garapena aldatzen duen beste edozein oker.
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HEZKUNTZA-NEURRIAK

NEURRIA IRAUPENA

Ikaslearen jolas-denbora erabiltzea.

Klase jakin batzuetara ez joatea. Denbora horretan, agintzen 
zaizkion prestakuntza-jarduerak eginez ikastetxean jarraituko duela 
bermatuko da.

 Gehienez Ikasgaiaren 3 
saio.

Ikastetxean sartzeko edota ikastetxetik irteteko eskola-ordutegia 
aldatzea.

Gehienez 5 egun.

Kaltea konpontzen laguntzen duten lanak egitea.

Jarduera osagarrietan edota eskolaz kanpoko jardueretan parte 
hartzeko eskubidea etetea.

Aldi mugatua.

Aldi baterako lekualdatzea beste talde batera.

Eskolako jantokiko ordutegia aldatzea. Gehienez 5 egunez.

Kopiatu den edo beste ikaslei kopiatzen utzi zaien azterketa, proba 
edo ariketaren kalifikazio negatiboa.
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BIZIKIDETZARAKO OSO KALTEGARRIAK DIREN JOKABIDEAK

ZEINTZUK DIRA?

1. Irainak, kalumniak, umilazioak,mehatxuak, indarkeria fisikoa edo beste mota batekoa, jazarpena 
eta hitzezko edo egintzazko jokabideak. 

2. Testuak, irudiak edo soinuak grabatzea, baimendutakoak ez diren helburuekin.

3. Aurreko atalean deskribatutako jokabideak zabaltzea, edozein bitarteko elektroniko edo 
bestelakoren bidez.

4. Instalazioak, materiala edo norberaren edo besteren gauzak nahita hondatzea.

5. Asmo txarragatik osotasun fisikorako arriskutsuak izan daitezkeen jokabideak.

6. Nahita gezurra esatea edo informazio faltsua ematea.

7. Zentroko edo beste edozein pertsonen gauzak lapurtzea.

8. Bizitza akademikoko ekintzetan nortasuna ordezkatzea eta dokumentu akademikoak faltsutzea 
edo lapurtzea. Bereziki larritzat joko da azterketa-ereduak edo erantzunen kopiak ostea, bai eta 
horiek zabaltzea, edukitzea, erostea edo saltzea ere.

9. Bizikidetzarako oso kaltegarria den jokabide baten berri izatea edo horren lekuko izatea, eta 
zuzendaritza-taldeari ez jakinaraztea.

10. Mendekotasunik gabeko jokabideak.

 11. Konstituzioan jasotako eskubide eta askatasunen aurkako edo terrorismoaren apologia diren 
kartelak jartzea edo pintadak egitea.

12. Drogak kontsumitzea, banatzea, zentroan tabakoa erretzea edo edari alkoholdunak kontsumitzea 
behin eta berriz, ikastetxeak antolatutako ekintzak jorratzen direnean edo jokabide horietara 
bultzatzea.

13. Bizikidetzaren aurkako jokabideak behin eta berriz egitea.

14. Zuzen ez jokatzea edo ikastetxeko jarduerak behar bezala ez egitea.
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ZIRKUNSTANTZIA  ARINGARRIAK ETA LARRIGARRIAK 

ARINGARRIAK LARRIGARRIAK

• Errua aitortzea eta erreparatzea.

• Intentzionalitaterik eza.

• Barkamena eskatzea.

• Egindako kaltea konpentsatzeko 
jarduketak eskaintzea.

• Aurretik hezkuntza-neurririk 
aplikatu ez izana.

• Bitartekaritza-prozesuetan parte 
hartzeko borondatea.

• Aldez aurretik pentsatzea

• Ikasturte berean jokabide oso kaltegarriak errepikatzea.

• Hezkuntza-komunitateko beste kide batzuei modu 
negatiboan eragiten dieten jokabideak, bereziki 
gazteagoak badira edo hauskortasun-egoeran badaude.

• Edozein diskriminazio mota dakarten ekintzak.

• Hezkuntza-komunitateko gainerako kideen eskubideak 
kaltetzen dituen jarduera kolektiboa bultzatzea edo 
eragitea.

• Bizikidetzarako oso kaltegarriak diren jardueren ageriko 
publizitatea.

• Eragindako kalteen garrantzi berezia.

• Zuzentzea merezi duten jokabideak edozein 
bitartekoren bidez grabatzea edota zabaltzea.

KAUTELAZKO NEURRIAK

• Taldea aldi baterako aldatzea.

• Klase jakin batzuetara edo eskolara joatea aldi baterako etetea. 

• Jarduera osagarrietara eta eskolaz kanpoko jardueretara joatea etetea.

• Zentroko zerbitzu osagarrien erabilera etetea.

HEZKUNTZA-NEURRIAK

NEURRIA IRAUPENA

Hezkuntza-komunitatearen onurarako lanak egitea eskola-orduetatik 
kanpo, eta instalazioetan eragindako kaltea konpontzea.
Jarduera osagarrietan edota eskolaz kanpoko jardueretan parte 
hartzeko eskubidea etetea.

Ikasturte osoa edo zati 
bat.

Behin betiko lekualdatzea ikasturte bereko beste talde batera.
Ikasgai batean edo gehiagotan eskoletara joateko eskubidea etetea, 
edo, salbuespen gisa, ikastetxera joatekoa.

Gehienez 15 eskola-egun.

Eskola-garraioa edo jantokia erabiltzeko eskubidea etetea. Gehienez 15 eskola-egun.
Zerbitzuak (eskolako garraioa edo jantokia) erabiltzea aukerakoa bada 
ikaslearentzat, erabiltzeko eskubidea etetea.

Ikasturtea amaitu arte.

Salbuespen gisa, ikastetxez aldatzea.




