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ESKOLAZ KANPOKO EKINTZEN INSKRIPZIO ORRIA  
 2019/2020 IKASTURTEA 

 

ERREGULAZIO ARAUAK 
 

1. Eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartzeko erantsia datorren inskripzio orria behar bezala bete 
behar da. Orri bat ikasle bakoitzeko. 

 
2. Ikasle kopuru maximo bat ezarriko da eskaintza bakoitzeko, lehentasuna izanik ekainean izena 

ematen dutenek. Ekintzan gehiegizko ikasle kopurua gainditu ezean, zozketa bat burutuko da 
jasotako eskaera guztien artean. Kanpoan gelditzen direnek, itxaron zerrenda osatuko dute eta 
iraileko matrikulazio epea zabaltzean, egon daitezkeen hutsegiteak betetzeko lehentasuna izango 
dute.  

 
3. IGEko bazkideentzako prezioen onura izateko, beharrezkoa izango da IGEko kuota eguneratua 

izatea.  
 

4. IGEk kudeatutako ekintzetan (eskolaz kanpoko ekintzak, txangoak, goiztiar gela…) parte hartu ahal 
izateko, IGE-kiko ordain agiriak eguneratua izatea beharrezkoa da. 

 
5. Ikasleek ikastetxe barruko araudia bete beharko dute. 

  
6. Ekintzaren ordain agiria hilabetearen hasieran pasatuko da, lehenengo astean, ekintza aurrera 

eraman baino lehen. 
 

7. Ordain agirien itzulketak sortutako kostuak banketxearen arabera  izango dira, zeinak hurrengo 
ordain agirian gehituak izango diren. 

 
8. Behin izen-emate matrikulazio epea itxita, lauhilabetea bukatu arte, ez da inolako aldaketarik 

onartuko. Lau-hilabete oso ordaindu beharko da nahiz eta joan ez. 
 

9. Eguerdiko eskolaz kanpoko ekintzak ondorengo jantokiko ordutegietara egokituak daude: 
a. 12:30tik 13:30tara  HH2tik LH1tara 
b. 13:30tik 14:30tara: LH2tik LH6tara 

 
Honek esan nahi du LH1eko ikasleak ekintzaren batean interesa badute, baina ez bada taldea 
osatzeko ikasle kopuru nahikoa batzen, aukera bakarra HHko ikasleekin nahastea izango da edo 
bestela ezin izango dute ekintza hori burutu. 

 
10. Ikasleak alergiaren bat duen galderetzearen arrazoia zera da; askotan eskolaz kanpoko ekintzetan 

azkariak edo monitoreek beraiek zerbait daramatzatelako jateko da, adibidez gabonetan, jakin gabe 
alergiak dituzten umerik dagoen. Jasoko dugun informazio hau irakasleei helearaziko zazkie 
arriskuak saihesteko. 
 

11. Ikaslearen aisia librea bermatzeko, eskolak emandako aholku pedagogikoekin bat eginez,  bi 
ekintza baino gehiagotan ezin izango da  apuntatu. 

 
12. Alta/aldaketa eta baja emateko papera gure web orrialdean eskura daukazue. 
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