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2021-2021 ikasturtea ere berezia izango da. 

Moldaketa asko egin behar izan ditugu eta egin 

beharko ditugu denok. Gidan beste urte batzuetan 

azaldutako edukiak  zabaldu nahi ditugu, nahiz eta 

jakin  pandemia egoera dela-eta, hainbat gauza 

aldatuta, moldatuta edo egin ezinik geratuko direla.  

  

Gida honetan aurkituko duzuena: 

  

* 2021-2022 Ikasturteko egutegia. 

* Ikasturte honetako Ordutegiak. 

* Ikastolako telefonoak eta helbide elektronikoa. 

* Hainbat zerrenda: OOG kideak, irakasleak eta beste   

langileak. 

 Covid19, ikastolako kontingentzi planak: 

Garaikoetxea eta Landaberri. 

 Ohiko jai ekintzak. 

 Ohiko ekintza pedagogiko osagarriak. 

 Irakasleen ekintza pedagogikoak. 

 Bilera, informe eta elkarrizketei buruzko informazioa.  

 Eskolaz kanpoko kirol jarduerak. 

 Arautegi Orokorra. 

 Oharrak: ikasle guztientzat (Landaberri/Garaikoetx). 

 Landaberri Ikastolako Guraso Elkartearen idatzia.  

https://docs.google.com/document/d/1HBhqmREV2Xh7Qs2LpJ_aPBufFeKYW3yBCwt4-uXWz1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-8RaKwBk09YgS9FwBCqRjoxCeaHxNlR/view?usp=sharing


 

 



Hezkuntza Sistema 

 

 

 
Ikasturte honetako Ordutegiak 

Garaikoetxean 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Landaberrin 

 
 
 

 

Ziklo    Urte  

1. 
2. 

0-2 
3-5 

Haur Hezkuntza 

1. 
2. 

3. 

6-8 
8-10 

10-12 

 
Lehen Hezkuntza 

 12-16  Bigarren Hezkuntza 

GOIZEAN 

MAILA SARRERA IRTEERA 

HH2 09:00 12:00 

HH3 09:00 12:10 

HH4 09:05 12:20 

HH5 08:55 12:15 

LH1 09:00  12:35  

LH2 08:55 12:25 

ARRATSALDEAN 

MAILA SARRERA IRTEERA 

HH2 14:45 * 16:35 * 

HH3 14:45 16:40 

HH4 14:45 16:45 

HH5 14:50 16:50 

LH1 14:50 16:50 

LH2 14:45 16:45 

GOIZEAN 

MAILAK SARRERA IRTEERA 

LH 3-6 09:00 12:30 

ARRATSALDEAN 

MAILAK SARRERA IRTEERA 

LH 3-6 15:00 17:00 



Telefonoak 

 
 
 
 

 
E-Mail: landabulego@landaberrikastola.org 

 
 Ordezkaritza Organo Gorena 

Pertsonal ez irakaslea: Ana Eizmendi 

Udal ordezkaria.: Nagore Duran 

 

Garaikoetxea 943 370662 

Landaberri 943 365592 

Jangela 688645707 

Gurasoak Irakasleak 

Ana  Agirre 

Mari Azpiroz 

Beatriz Egizabal 

Ane Etxebeste 

Boris Nogales 

Idoia Ezkurdia 

Susana Surutusa 

Naiara Mendiluce 

Virginia Garcia 

Olaia Holgado 

Maria Uzkudun 

Izaro Pikabea 

Daniel Garmendia 

Iker Sarasola 

Juan Luis Eizmendi 

Haizea Elizondo 

Xabier Zendoia 

Konsuelo Aizpurua 

Jone Busto 

Nekane Sagardia 

Lurdes Rebe 

Oier Mendiola 

Nekane Diez 

Trini Raposo 

Amaia Romarate 

Maite Huerta 

Idurre Gonzalez 

Maite Hernani 
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Organigrama Pedagogikoa 

 

Zuzendaritza Taldea  
 
Zuzendaria: Konsuelo Aizpurua 

Ikasketa Burua: Haizea Elizondo 

Idazkaria: Xabier Zendoia 
 
Irakasle Tutoreak  
 
2uA Maite LH1A Maddi Iradi LH3A Koro Egibar 

2uB Naiara Zabalo LH1B Iraia Furundarena LH3B Leire Zapata 

2uD Trini Raposo LH1D Naima Benali LH3D Pili Torres 

2uE Lurdes rebe LH1E Aloña Santa Cruz LH3E Eunate Belegain 

3Ua Nagore Perurena LH2A Lurdes Alberdi LH4A Tamara Hueso 

3uB Mª Jose Martinez LH2B Margari Satrustegi LH4B Izaskun Elizegi 

3uD Gurutze Huizi LH2D Jaione Ado LH4D Ane Etxabe 

4uA Mª Jose Yurrita LH2E Mariaje Gurrutxaga LH4E Maite Huerta 

4uB Koro Razkin   LH5A Cristina Gonzalez 

4uD Mª Jose Izaguirre   LH5B Arantxa Sarobe 

4uE Nerea Gallego   LH5D Dani Etxeberria 

5uA Nekane Sagardia   LH5E Junkal Lekuona 

5uB Lorea Goenaga   LH6A Marijo Vivas 

5uD Idurre Ruiz   LH6B Elsa Cortés 

5uE Ilazki Goenaga   LH6D Iñigo Aldabaldetreku 

    LH6E Koro Dela Fuente 

      

 

 
 

 



Espezialistak 
 
Musika: Aritz Villar, Olaia Rekondo eta Iraitz Igarza. 
 

Gorputz Hezkuntza: Oier Mendiola, Iker Leturiondo, Yon Sampedro 
eta Peru Ansorena. 
 

Ingelesa: Maite Hernani, Simon Setien, Sancho Goñi eta Ane 
Escudero. 
 

Hezkuntza Premia Bereziak: Nekane Diez, Idurre Gonzalez eta 
Edurne Orbegozo. 
Itziar Potabales (logopeda) eta Nagore Etxebeste (fisiot.). 
 

Aholkulariak: Jone Mugica eta  Amaia Azpeitia. 
 

Haur Hezkuntzako irakasleak-laguntzak: Koro Martija, Anabel  
Intxausti, eta Amaia Romarate 
 

Lehen Hezkuntzako irakasleak-laguntzak: Ana Guarrotxena. 
  
Hipi: Melania Aranguren. 
 

Jangela Arduradunak: Jone Busto eta Ainhoa Elizegi. 
 

Hezkuntza Laguntzaileak: Mentxu Arnaiz,  Pili Ugartemendia, 
Izaga Rodriguez eta Larraitz Rodriguez. 

 

Administraria: Ana Eizmendi. 
 

Garraio Laguntzaileak: Maribel Zurutuza, Ana Ugalde, Rosa Artola 
eta Idoia Rodríguez. 
 

Patio Zaintzaileak (sarrera eta irteeretan): Mila Salsamendi, Maika 
Artola, Jasone Larrarte,  Marian Santamaria, Lurdes Palacios eta 
Ibone Bonet. 
 

Eskola Garraioa: 
Enpresak: Hijas de Sarasola, Ulacia, Autobuses Libery 
eta Euska-Tour 
 

Etxezainak: Iñaki Pikabea (Landaberri) eta Maider Agirre 
– Jorge Lopez (Garaikoetxea). 
 
 



COVID-19 
Osakidetzatik jasotako jarraibideak gogoratzea beharrezkoa 

deritzogu. 

 

 
 Ikastolara pertsona bakarra ikasleari laguntzen. 

 Taldekatzeak saihestu sarrera-irteeretan. 

 Eraikinetan sartzea  hitzordua hartuta soilik. 

 LHko haur guztiek maskara erabili behar dute uneoro. 

 HHko haurrek autobusean oso gomendagarria dute maskara 

erabiltzea. 

 Sarrera-irteera txanda orduak  zaindu. 

 
❖ IKASLEAK SINTOMAK AGERTZEN DITUENEAN: 

 Ikaslea etxean geratuko da osasun-sistemak egoera baloratu 

eta egokitzat jo arte. 

 Familiak haurraren absentziaren berri emango dio tutoreari 

emailez. 

Etxean familiak egin beharrekoa: 
● Telefonoz deitu osasun zentrora 
● Haurrak isolatuta egon behar du bere etxean, kalera irten 

gabe eta bisitak jaso gabe. 
● Eskuetako higienea, arnas higienea eta etxean infekzioaren 

transmisioa prebenitzeko neurriak zorroztu, Covid19 
diagnostiko berretsi/baztertu arte. 

● Ikaslea ez da ikastolara joango osasun-sistemak egokitzat jo 
arte. 

● Zalantzarik izanez gero, osasun-aholku zerbitzura deitu. Tlf: 

900 20 30 50 

 Gainerako ikasleak normaltasunez ikastolara etortzen jarraituko 

dute, frogen emaitza jakin bitartean. 

 

 

COVID19aren SINTOMA 
NAGUSIAK: 
-Tenperatura>37º 
-Eztula 
-Arnasa hartzeko zailtasuna 
Beste sintoma batzuk: 
-Eztarriko mina 
-Usaimena galtzea 

 



❖ IKASLEAK POSITIBO EMATEN DUENEAN: 

 Familiak positiboaren berri ikastolako Zuzendaritzari emango 

dio, emailez edo telefonoz. 

● Garaikoetxea eraikinekoa bada: 

zuzendaria@landaberrikastola.org    edo    943370662  

● Landaberri eraikinekoa bada: 

ikasketaburua@landaberrikastola.org   edo   943365592 

 Osasun publikoak zuzenean emandako jarraibideak bete. 

 

❖ FAMILIA-EREMUKO NORBAITEK PROBA EGIN BEHAR 

DUENEAN: 

● Osakidetzak adierazitakoa bete. 

● Bere tutoreari  haurraren egoeraren berri eman. 

 

Jai Giroko Ekintzak 
       Urtero ospatu ohi ditugun jaiak, aurten ere, 
covid19 dela-eta, unean uneko egoeraren arabera antolatzen eta 
ospatzen saiatuko gara, betiere jende askoren pilaketa saihestuz. 

 

Euskararen Nazioarteko eguna (Abenduaren 3a):  
Egun horretarako Garaikoetxea eraikineko ikasleek hainbat 

kanta ikasiko dituzte eta ikastola horma-irudiz apainduko dute.  
Landaberri eraikineko ikasleek ere hainbat ekintza burutuko 
dituzte.  

 

Gabonetako Jaialdiak Garaikoetxea-Landaberrin: 
Haurrek gabonetako kantak eta doinuak landu arren, ez 

dugu aurreikusten Jaialdiak egin daitezkeenik betiko formatuan. 
 

San Tomas (Abenduaren 21a):  
Goizez, ohiturari jarraituz, hamaiketako orduan txistorra 

jateari ekingo diogu, geletan. 
 

San Sebastian Eguna:  
Urtarrilaren 19an danborrada jo ohi dugu.. Aurten erritmo, 

doinu eta  abestien lanketa eginda ere, ez dugu aurreikusten 
ekitaldi handirik. 

 

 
 

mailto:zuzendaria@landaberrikastola.org
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Santa Ageda bezpera (Otsailaren 4a): 
Usadioari jarraitu nahi bai, baina egoerak esango digu zer 

egin dezakegun eta nola. 
 

Inauteriak:  
Garaikoetxea eraikinean: “ostegun gizena” eta ostiralean 

Euskal Inauteria ospatuko ditugu (otsailaren 24 eta 25an). Ikusteko 
dago nola antolatu ahalko ditugun. 

Landaberrin: Inauteri festa ospatu ohi dugu ostiralean. 

(otsailaren 25an). Egoeraren arabera egingo dugu antolaketa. 

Ekaineko Jaialdia: 
Ekainean ikasturte amaierako jaialdia antolatu ohi dugu. 

Jokoak, dantza, eskulan erakusketa eta beste hainbat ekintza burutu 
ohi ditugu. Egoerari begiratuta, maiatza-ekainean erabakiko dugu 
nola eman bukaera  ikasturteari.  

 

Ekintza Pedagogiko Osagarriak 

Txangoak 
Ikastetxearen Hezkuntza Plangintzan integraturik dauden 

ekintzak ditugu honako hauek ere, ikasleei 
eskolako esparrutik atera eta beste 
esperientzia batzuk  bizitzeko aukera ematen 
dizkietenak.  
 Irtenaldi hauek hiru helbururekin 
antolatzen dira: 

1. Harremanak indartu, ongi pasa lagunartean. 
2. Ingurua ezagutu, gairen bat sakondu. 
3. Euskara sendotu. 

 

 

 

Oharra: Herritik kanpo egin ohi diren irtenaldietarako guraso edo 
legezko tutoreen baimena ezinbestekoa da. 

 

Ikasturte honetan bizi dugun egoera dela-eta 

txangoen plangintza erabat baldintzatua geratu zaigu. 

Kurtsoan zehar, irteeraren bat egiteko aukera izango balitz 

mailako tutoreek jakinaraziko lizuekete.  



Igeriketa 
LHko 1go, 2. eta 3. mailako ikasleek eskolen igeriketa 

kanpainan parte hartuko dute COVIDaren protokoloa errespetatuz. 
 

Sexu Heziketa 
Azken urteetako esperientziari jarraipena emanez, aurten 

ere, LHko 6. mailari zuzendutako ikastaroa antolatuko da 3. 
hiruhilabetean da. Gurasoentzat hitzaldi bat ere izaten da eta aldez 
aurretik jakinaraziko zaizue. 

 

Cyber-bulling  
LH6. mailako ikasleei zuzenduriko saio bat antolatuko da  

teknologia berriekin eta sare sozialetan arduratsu jokatu beharraz 
ohartarazteko.  

 

Agenda 30 (lehen Agenda 21) 
Ingurumenaren gainean sortzen diren kezkak eta arazoak 

ikastetxe eta herrian lantzeko  Eskola Agenda 30 egitasmoan parte 
hartzen jarraituko dugu. Aurtengo gaia BASOA izango da. 

 

Literatur Lehiaketa 
Ikasleek herrian antolatzen den lehiaketan parte hartzen 

dute. 
 

Hezkidetza 
Ikastolako ikasleriak eta irakasleriak, egun berezietan 

genero berdintasunaren inguruko sentsibilizazio 
ekintzetan parte hartzen du. 

 

Euskaraz  Bizi- HNP 
Hizkuntza Normalkuntza 

Plangintzarekin  jarraituko dugu,. Proiektu honek 
bi helburu ditu: alde batetik euskararen erabilera bultzatzea gelan, 
jolas-garaian, etxean eta ahal den esparru guztietan; bestetik, 
euskara maila hobetzea. 

Programa horren barruan zenbait ekitaldi puntual izaten 
dira: Euskal Krossa, Euskararen eguna, … Kurtsoan zehar ere 
beste zenbait ekintza programatzen dira: jolasak euskaraz, baita 
Lasarte-Oriako Euskara zerbitzuaren laguntzaz  eta Bertsolari 
Elkartearen bidez LHko 5. eta 6. mailakoei astero eskaintzen zaien 
bertsogintza tailerra. 



Udal Euskara zerbitzua 
 

 Udaletxeko Euskara zerbitzuak, ikastolarekin eta Guraso 
Elkartearekin koordinatuz, euskararen erabilpenean eragiteko 
plangintza bat antolatzen du urtero. Plangintza honen barruan hauek 
dira zenbait jarduera: 
● 2 eta 3 urteko ikasle berriei euskal haur abestien bilduma bat 

ematen zaie.  
● Ekintza batzuk antolatzen ditu (Udaleku irekiak...) eta beste 

batzuk diruz lagundu (pertsonaia ezagunen bisitak, 
bertsogintza, e.a.) 

● Haurrengan euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko, 
Garaikoetxeako gela guztietarako “Irria” aldizkariaren 
harpidetza ordaintzen du. 

● Udala eta AEKrekin elkarlanean, gurasoei zuzenduriko euskara 
eskolak antolatzen ditu Guraso Elkarteak. 

● Ikasleen familiei euskararen erabilera areagotzeko zenbait 
programa eskaintzen zaizkie: Gurasotegi, Gurasolagun eta 
Gurasolandia. 

 

Irakasleen Eginkizun Pedagogikoak 
 

● Landaberriko klaustroak hainbat mintegi, jardunaldi, ikastaro eta 
hitzalditan  parte hartuko du. 

● Barneko mintegietan lanean jarraituko dugu eguneroko lan 
praktikoaren azterketa eginez.  

● Hizkuntza Normalizazio 
Plangintzarekin jarraituko dugu: 
bat-bateko komunikazio ohiturak 
eta euskararen erabilera 
bultzatzea dugu helburu.  

● Bizikidetza Plangintza eta 
behatokia abian dira eskolako 
komunitate osoaren harreman 
positiboak bideratzeko asmoz. 
Plangintza honen barnean Hezkidetza lantzen jarraituko da, baita 
eskola jazarpenaren gaia ere. 

● Harrera plana abian da, ikasle etorri berriei ahalik eta erantzun 
egokiena ematea delarik gure asmoa.  



● Agenda 30 programan parte hartzen jarraituko dugu, 
ingurumenaren arloan sentsibilizazioa eta ekimena landuz.  

● IKT teknologien erabileran formakuntzan aurrera egingo dugu 
“Heldutasun teknologiko Eredua” deritzon programan. 

Bilerak, Informeak eta Elkarrizketak: 
 

 

 
*a: ahozko informazioa; i: idatzizko informazioa 

 

1.- Mailako bilerak:  HH2, HH3, HH4, HH5, LH1 eta LH3ko 
geletan ikasturtea hasi aurretik mailako bilera bana egingo da. 

2.- Maila guztietan gelako bilera lehenengo hiruhilabetean 
egingo da. 

Banakako bilerak: 
 

1.- Ahozko informeak: 
● Maila guztietan gutxienez bi elkarrizketa izango dira. 

  

Guraso 

Bilerak 

Txostenak Arreta 

Goiztiarra 

1.Hiruhilab. 2.Hiruhilab. 3.Hiruhilab. 

HH2 Irailak 8 Otsaila (a) -- Ekaina (a+i) Martxoa 

HH3 Urriak 20 Urtarrila (a) -- Ekaina (a+i) Martxoa 

HH4 Urriak 7 Urtarrila (a) -- Ekaina (a+i) Azaroa 

HH5 Urriak 21 Urtarrila (a) -- Ekaina (a+i) Azaroa 

LH1 Irailak 6  
 
 
 
 
Abenduak 22 

 

 
 
 
 
Apirilak 8 

 

 
 
 
 
Ekainak 21 

 

 

LH2 Urriak 13/14? 

LH3 Urriak 5 

LH4 Irailak 29 

LH5 Urriak 6 

LH6 Urriak 7 



 
2.- Informe idatziak ikasturtean zehar: 

● Haur Hezkuntzako maila guztietan informe idatzia 
ikasturte amaieran. 

●  
● Lehen Hezkuntzan hiru informe idatzi, hiruhileko bat. 

 

Eskolaz kanpoko kirol jarduerak 

 
 

ESKOLA KIROLA MAILA EGUNA ORDUA NON ARDURADUNA 

JOLAS HEZI 

LH1 

LH2 

Astelehena 

17:00-18:00 GARAIKOETXEA TTAKUN 

Asteartea 

Asteazkena  

Osteguna 

MULTIKIROLA 

LH3 Astelehena 18:00-19:00 GARAIKOETXEA 

TTAKUN LH4 Astelehena 18:00-19:00 SASOETA 

LH3-4 
Asteartea 

18:00-19:00 GARAIKOETXEA 

Osteguna 

BAKARKAKO edo 

TALDEKO 

KIROLAK (N) 

LH5-6 Astelehena 17:30-18:30 KIROLDEGIA TTAKUN 

BAKARKAKO edo 

TALDEKO 

KIROLAK (M) 

LH5-6 

 

Astelehena 
17:30-18:30 

MITXELIN 
TTAKUN 

Asteartea KIROLDEGIA 

Ttakunen arduraduna Ainhoa Ortiz de Urbina izango da. 

 
 

 
 

 



Arautegi Orokorra 
 

Arau hauek betetzea denon ardura da, ikasle, langile, baita 
gurasoena ere. Hala, ikastetxearen eta bere zerbitzuen 
funtzionamendua hobea izango da.  

 

Jolas-garaiak: 

 Sarrerak eta irteerak patxadaz eta lasai egin.  
 Pasabideetan ahalik eta isilen ibili. 
 Ikastolako eremu barnean jolastu. 
 Jolas eremuak eta komunak txukun eta garbi 

mantendu. 
 Liburutegian isiltasun giroan lan egin edota irakurri. 

 

Eguerdiak: 
Norbaitek ikastorduetatik kanpo ikastolan gelditu behar 

badu, tutorearen eta gurasoen baimena aurkeztu beharko du 
aldez aurretik. 

 

Zentroarekiko: 
Gela txukun eta garbi mantentzen saiatu.  

Eraikina eta ingurunea behar bezala zaindu. Arauak ez 
betetzearen ondorioz zerbait puskatuz gero ordaindu 
egin behar dugu. 

 

 Asistentzia: 
Denok ordutegia bete behar dugu. Ikasleek 

klasera berandu etorri edota huts egin ezkero, 
gurasoek sinatutako oharra ekarri behar dute. 
 

 Autobusa 

Landaberri eraikineko ikasle guztiak 
autobuseko erabiltzaileak dira, autobusez egin 
beharko dituzte joan-etorriak. Inoiz oinez ibili 
ahal izateko, gurasoek idatziz eman beharko 
diote horretarako baimena. 

Autobusean ere euskaraz mintzatuko gara. 
Autobusean haur bakoitzak bere eserlekua izango du eta 
dagokion  lekuan eserita egingo du bidaia osoa. 
Ez da egun bat edo batzuetarako autobus aldaketarik onartuko. 
Autobus aldaketak, soilik, egoera berezietan aztertuko dira  
(etxebizitzaz aldatzeagatik edo familia egoera larriengatik). 
Ohiko autobusean geltoki aldaketa eskatzen denean, ikaslea 



bere plaza erabiltzen ari denez, autobuseko begiraleari 
adieraztea nahikoa litzateke. 

● Errespetu osoz tratatu behar dira autobuseko lagunak, 
begiraleak, gidaria eta autobusetik  kanpo ikusten ditugunak. 

● Garaikoetxea eraikineko ikasleei ez zaie utziko autobusetik 
jaisten guraso edo hauek izendatutako pertsona heldu bat 
autobus geltokian ez dagoenean. Beraz, geltokian garaiz egon 
behar da. 

● Autobusa behar bezala zaindu behar da. 
● Autobusean gauzak (baloia, kromoak, txiba…) motxila edo 

plastiko zorro barruan eraman beharko dira. 
● Ikasleak autobusa gelditu eta ateak irekitzen dituenean hurbildu 

behar dira autobusera. 
 

Jangela 
 
● Jangelako arduradunak: Jone Busto eta Ainhoa 

Elizegi. 
● Harremanetarako ordutegia: 09:00-15:00  
 Zenbakia: 688645707 
● Egunero jangelan bazkaltzen ez duten Landaberriko ikasleek 

jangelarako esleitutako autobusa erabili behar dute beti. 
● Gaixoaldiak: Zuen seme-alabak gaixotzen direnean, horren 

berri eman behar duzue. Horretarako bi bide daude: 
 Tutoreen bitartez,  edota  
 Ardunadunari deituz. 
● Haurrak jangelatik jaso: Ikasturtean zehar, noizbait, haurra 

jangelatik jaso behar ezkero, aurretik tutoreari eta jangelako 
arduradunari jakinarazi. 

● Abisuak: Noiz behinka jangelako zenbait ohar iritsiko zaizkizue 
eta arretaz irakurtzea eskatzen dizuegu. 

 

Oharrak 
 

Ikasle guztientzat 

● Herritik kanpora egingo diren irteera guztietarako gurasoen 
baimena beharrezkoa izango da. Norbaitek bere seme-alaba 
txango batetara bidali nahiko ez balu, ohar sinatu baten bidez 
tutoreari adierazi. 

● Seme-alaba gaixorik dagoenean ez bidali ikastolara sendatu 
arte, gaixotasun kutsakorra baldin badu bereziki. 



● Hezkuntza Sailak emandako aholkuei jarraiki, ez diegu ikasleei 
botikarik emango oso kasu berezietan izan ezik.  

● Urtebetetzeak: gelan banatzekoak neurrikoak eta ahalik eta 
osasungarrienak izatea dugu helburu. Ikastolan ez dugu 
gonbidapenik banatuko. 

● Puntualitatea, sarrera eta irteeretan, beharrezkoa da bai 
haurren ohitura egokiak barneratzeko prozesuan, baita 
eskolako funtzionamendurako ere (saioak, 
desplazamenduak…).  

● Haurrak autoz ekartzen badituzue, toki egokian aparka ezazue. 
Barruko aparkalekua eta autobusen geltokiak ez dira 
gurasoentzat. Jaialdi egunetan ere gogora dezazuen 
komenigarria da.  

● Ikastetxea ongi mantentzea denon ardura da. Ikastorduetatik 
kanpo arduratsu jokatzea eskatzen dizuegu gurasoei ere. HH2 
urtekoen itxituran ez dago sartzerik.  

 

Landaberri  Eraikinekoentzat  batik-bat 

● Debekatuta dago sarrera-irteeretan Landaberriko egoitzara 
autoz igotzea. 

● SARE SOZIALAK LHko azken zikloan puri-purian izaten dira; 
hori dela-eta zera adierazi nahi dizuegu: 
- Ikastolako ordenagailuetatik ezin direla bertan sartu. 

- Adin txikikoak legez ezin direla sare sozialetan ibili. 

- Oso komenigarria dela gurasoen gainbegiratua seme-

alabak interneten dabiltzanean. 

● Ikasleek ezin dute mugikorrik ekarri zuzendaritzakoen baimenik 
gabe. 

 

Garaikoetxea  eraikinekoentzat  batik-bat 

● Garaikoetxea eraikinean HH4, HH5, LH1 eta LH2 mailetako 
ikasleak BAKARRIK igoko dira geletara. HH3 urtekoak 
sarrerako pasilloan izaten dute irakaslearekin elkartzeko 
gunea eta HH2 urtekoak gelaraino joaten dira etxekoekin. 
Gai honetan progresiboki pausoak emanez doaz. 

● Irakasle eta zaintzaileen lana erraztearren, beharrezkoa ez 
bada, geletara ez igotzea eta eraikin barruan ez sartzea 
eskatzen dizuegu.  

● Ikasleak jolas garaian dauden bitartean, gurasoak ikastolako 
eremutik kanpo itxaron behar dute.  



● Garaikoetxeako jolastokian, eskola orduetatik kanpo, 
lehentasuna dute eskolaz kanpoko ekintzetan dabiltzan 
ikasleek. Gainontzeko haurrak erdigunetik kanpo jolastu 
behar dute, enbarazurik egiten ez duten lekuetan. 
 

Landaberri Ikastolako Guraso Elkartea 
 

Azken urte hauetan bezala, aurten Landaberri Guraso 
Elkartetik sortutako egitasmo eta zerbitzuetan lanean jarraituko 
dugu: Eskola kirola, goiz txoko zerbitzua, jangela ondorengo zaintza, 
guraso eskola…  
Bestalde, Landaberri ikastola osatzen dugun partaide eta 
estamendu guztiek elkarlanean jarraituko dugu orain arte bezala, 
denon artean helburu desberdinak lortuz (elkarbizitza, aukera 
berdintasuna,  aniztasuna, e.a.).  Bestalde, urtero moduan, euskeraz 
bizitzeko aukerak indartzen eta hezkuntza komunitatea osatzen 
dugunon inplikazioa eta parte hartzea sustatzen ditugu. 
Horretarako, ezinbestekoa da guraso guztien inplikazioa, hemendik, 
hilabeteko lehenengo asteazkenetan arratsaldeko 18:00tan 
Garaikoetxeako eraikinean egiten den bilerara etortzeko 
gonbidapena luzatzen dizuegu. 
Harremanetarako, iradokizunetarako edota zalantzak argitzeko gure 
e-postak:    gurasoelkartea@landaberrikastola.org 
Eskola kiroleko arduradunarekin harremanetan jartzeko: 
aisialandaberri@gmail.com 
Horrez gain, gure webgunea (https://landaberrige.eus) bisitatu eta 
Facebooken (https://www.facebook.com/LandaberriGE/) jarraitu 
dezakezue: 
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