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2021-2022 ikasturteko gida 
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Aurreko ikasturtea osasun egoeraren zirrarak eta bere 
ondorioz, ezjakintasunean murgildu gintuen egoerak bereizi 
izan bazuen, 2021-22a ilusioa berreskuratu eta amets egiteko 
ikasturtea izango delakoaren itxaropenaz abiatu gara.  

Ameslari zahar eta berriak, ezagun eta ezagutuko 
dituzuenok,  talde ilusionagarri osatzeko erronkaren aurrean 
gaude eta desosegu garai honetan hainbatetan agerian geratu den 
bezala, komunitateak erakutsitako kohesioari hel egingo diogu. 

 Merezitako atsedenaz gozatuko dutenen hutsunea izugarri 
nabarituko dugun arren, proiektu berriak eraikitzeko artisaurik 
hoberenak gurean dira.  

Azkenik, eskerrik asko ulerkor, solidario, langile, 
partehartzaile, eta zorionez, umore bikaineko komunitate bbat 
osatzeko egitasmoa bizirik iraun dezan lan egiteagatik! 

IKASTURTE AMESLARI ON!! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ohar garrantzitsua 

“Ikastetxe honek honako hau jakinarazten die gurasoei: Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta  
babesteko Eusko Jaurlaritzaren Legearen arabera (otsailaren 18ko 3/2005 Legea),  ikastetxean uste bada  
ikasleren  bat  babesgabetasun egoeran  dagoela  susmatzeko  zantzuak  daudela;  hau  da,  uste  bada  ikasle  
horren zaintzaileek beren funtzioak betetzen ez dituztela, ikastetxeak egoera hori jakinaraziko die gizarte 
zerbitzuei, legeak hala aginduta. Jakinarazpena eginez gero, horren berri emango zaio ikaslearen familiari” 
 
Ikastetxeetan mota horretako edozein egoera gertatzen bada Hezkuntza Ikuskaritzari jakinaraziko  zaio. 

 

Elkarrekin eskola egiten 



CEIP Kueto HLHI                                                                     Gurasoentzako informazio txostena -  Boletín de Información a las familias 

 
 
 
 

 

2021/2022 IKASTURTEKO EGUTEGIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HILEA JAIAK / HASTEKO EGUNAK 

IRAILA 
8a asteazkena, goizeko klaseen hasiera 
24a  ostirala , goizeko  lanaldiaren amaiera 

URRIA 
11a, El Pilar zubia 
12a, astelehena, El Pilar eguna 

AZAROA 1a, Domu Santu eguna 

ABENDUA 

6, 7 eta 8 astelehen eta asteartea; La Inmaculada 
zubia 
21a asteartea; Klaseen amaiera 
22a asteazkena, gurasoekin elkarrizketak, 
lehenengo hiruhilabetekoaren amaiera 

URTARRILA 10a astelehena, klaseen hasiera 

OTSAILA 28 inaurteriak 

MARTXOA 
1 inauteriak 
4a, ostirala: eskolako inauteria, goizeko lanaldia 
 

APIRILA 9tik 24ra, Aste Santuko oporraldia 

MAIATZA  

EKAINA 
1a asteazkena, goizeko lanaldiaren hasiera 
21a asteartea; klaseen amaiera 
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TUTORIEN BANAKETA 
 

HAUR HEZKUNTZA 
 

2 URTE CLARA LASA 

 GARBIÑE AZKUETA 

 CAROLINA GÓMEZ 

3 URTE            MARIBEL APARICIO 

 Mª LUISA BERMEJO 

 GARAZI OTERO 

4 URTE                   GENTZANE BARBOLLA 

 Mª CARMEN FERNÁNDEZ 

5 URTE         AMETS TORREALDAI 

 AMAIA  GONZALEZ 

 

LEHEN HEZKUNTZA 
 

                  LEHENENGO ZIKLOA.                                                                 BIGARREN ZIKLOA 
     

1. HODEIA NUÑEZ / AINIZE 

1. AITOR FERNÁNDEZ 

1. SELENE CÁCERES 

2. JASONE ALEGRÍA 

2. AITZIBER  GOJENOLA 
 
                 HIRUGARREN ZIKLOA  
 

5. MARTA FRAILE 

5. OLAIA BEDIALAUNETA 

5. NEREA SAGASTIGORDIA 

6. ARAMA ZELAIA 

6. DESIREE FERNANDEZ 

6.  

 
 

3. LEIRE ALKIZA 

3. ITZIAR MATANZAS 

4. ARANTXA ARRATIBEL 

4. AMAGOIA LAUZIRIKA 
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ADITUAK 
 

INGELERA 
AITZIBER MARCOS / ANDREA SECO 

HEZIKETA FISIKOA 
 LOURDES GARATE  

LOGOPEDA  
Mª PILAR AGUAYO / NIÑO 

AHOLKULARIA 
Mª ANGELES AMORES 

LAGUNTZA GELA 
SORAIA CORTES / EVA Mª SÁNCHEZ  /  

ERLIJIOA 
IDOIA  SANGRADOR  

JANTOKIKO ARDURADUNA 
SONIA MARTÍN  

PRL 
 

 

ZUZENDARITZA TALDEA 
 

ZUZENDARIA :  AINHOA FERNANDEZ 

IKASKETA BURUA :  MARI CRUZ CASCUDO 

IDAZKARIA  :  GLORIA VALENCIA 

 
HEZITZAILEAK 
 

AMAIA ROITEGI / MIRIAM SOLLA / ASUN RUIZ 
 BEATRIZ GRACIA / SUSANA ORTEGA/ KEILA  

 
IRAKASLEA EZ DEN LANGILEA 
 

KONTSERJEA :  JOSE  BAÑUELOS  
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FUNTZIONAMENDURAKO HAINBAT ARAU 

IKASLEEN SARRERA ETA IRTEERA ORDUAK: 
 
Ikasturte honetan, egoerak hobera egin arte, sarrera eta irteerak, erantsitako Kontingentzia 
Planean azaltzen den bezala, mailakatuta izan behar dira.  
 
Dokumentu honetan, gainera, segurtasun neurrien inguruan hartutako erabakiak eta 
COVID19rekin bateragarriak diren sintomak agertzen direnean edo kasu positiboen aurrean 
jokaera zehazten duten protokoloak jasotzen dira.  

 
 
OSASUNA ETA GARBITASUNA 
 
EZIN DITUGU ERREZETA GABEKO BOTIKARIK EMAN EZTA INFUSIORIK ERE ALERGIAK DIRELA 
ETA. 
 
Zorriak edo bartzak badituzte tratamendua eman behar zaie eta ondo egon arte hobe da 
eskolara ez etortzea ondokoak ez kutsatzeko. 
 
MASKARAK: 
 
Komunitateko kide guztiek, kontingentzia plana barruan jasotako salbuespeneko kasuetan izan 
ezik, erabiliko dute maskara une oro. Ikasle bakoitzak ekarriko du berea eta gomendagarria da 
aldatzeko bat ekartzea.  
Jantokikoek derrigorrez ekarri beharko dute aldatzeko maskara eta bazkatzen duten bitartean 
gorde ahal izateko paper edo oihalezko poltsatxoa.  
 
 

GOGORATU: Ikasleen artean neska eta mutil batzuei alergia sortzen zaie ukitu hutsarekin. Beraz 
mesedez oso kontutan izan bidaltzen dizkizuegun oharrak. 
Lehen hezkuntzan, jolastodurako jateko zerbait ekartzen badute, kontutan izan ezin direla 
ekarri litxarkeriak, industrial opiltxoak, esnekiak, zukuak eta irabiakiak ez eta ere paraguayoak, 
nektarinak, albertxikoak eta kiwi. 
 
Heziketa fisikoan erabiltzen dituzten jantziak markatu MESEDEZ, galduz gero bilatzea 
errezagoa izango da eta. 

Ikasturte honetan, momentuz, ezin izango dira dutxak erabili. 

HITZORDUA ESKATZEKO 
 
Eskolara bertaratzeko, nahitaezkoa izango da ALDEZ AURREKO HITZORDUA izatea. Irakasleei  
oharrra bidali  edo agendaren bidez. 
 
GURASO eta TUTOREEN EGUNA: ASTELEHENAK 13:00ETATIK 14:00ETARA 
 
Eskolako zuzendaritza taldearekin hitz egiteko: astelehen, astearte, asteazken, eta ostiraletan 
9:15etatik 10:30etara 
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DATUAK 
 
Zuen datuetan aldaketarik balego (helbidea, telefonoak, helbide elektronikoa, kontuaren 
zenbakia...) ahalik eta azkarren zuzendaritzari jakinarazi mesedez. 
 
Kontutan hartuta telefonoak zuen seme-alabak dituen arazoak jakinarazteko erabiltzen 
ditugula (gaisotasuna, sukarra, istripua...), komenigarria da ematen dituzuen telefonoetan 
momentuan zuek aurkitzeko zenbakia izatea. Aldaketak segituan jakinarazi behar dituzue. 
 
Aurten, gainera, ikasle bakoitzari eskolako korreoa helaraziko zaio eta hori izango da 
lehenetsiko den komunikazio bidea.  
 
KUOTAK 
 
HAUR HEZKUNTZA  
 

HAUR HEZKUNTZA MATERIALA LIBURUAK 
FAMILIEN 

ELKARTEA* 

2 URTE  45 - 8 

3  URTE   45 - 8 

4  URTE  45 - 8 

5 URTE  45 - 8 
 
LEHEN HEZKUNTZA  
 

LEHEN HEZKUNTZA MATERIALA LIBURUAK FAMILIEN 
ELKARTEA* 

1. – 2. MAILAK   45 27 8 

3. – 4.  MAILAK 45 30 8 

5. -- 6. MAILAK   45 31 8 
 
* OHARRA: Familien elkarteko kuota familia bakoitzeko behin baino ez da ordaintzen, 
txikienaren izenean.   
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ESKOLAZ KANPOKO EKINTZEN ORDUTEGIA 
 
Bizi garen ez-ohiko egoerarengatik, ikasturte honetan eskaintzen diren eskolaz kanpoko 
ekintzak osasun egoerarengatik ezarritako neurriek baldintzatuta egongo dira.  
 
Edozein iradokizuna ongi etorria izango da. 014432aa@hezkuntza.net emailera bidali 
dezakezue.  
 
Arroparen bat galtzen bada, galdetu ahalik eta azkarren atezaintzan, hilabete bat pasa eta 
gero, jantziak, arropa jasotzen duten gunetara eramaten baititugu. 
 
 
ETA ARAZOREN BAT BALDIN BADAUKAT, ZER EGIN DEZAKET? 
 
Zuon iritziz ikastetxe honetan zerbait txarto balego edo era desegokian funtzionatuko balu, 
konponbideak aurkitzeko honako pausu hauek jarraitzera gonbidatzen zaituztegu: 
 

 Zentroko pertsona batekin lotuta badago zuen arazoa, berarekin zuzen-zuzenean hitz 
 egitea komenigarriena izango litzateke. 

 
 Gustura ez gelditzekotan Zuzendariarengana edo Ikasketa-buruarengana jo dezakezue. 

 
 Guzti hau egin ondoren oraindik ez bazaudete konforme, Guraso Elkartera joan, hauen 

ordezkariek Eskola Kontseilura eraman dezaten. 
 

 Zuen arazoa Eskolako funtzionamendu orokorrarekin zerikusirik badu, Zuzendari 
Taldearengana joan zaitezkete. 

 
 

TELEFONO GARRANTZITSUAK 
 

ESKOLAKO TELEFONOAK 
 
94 495.40.76 

94 495.11.03 (telefonoa eta FAX) 

WEB ORRIA: www.kuetoeskola.com 

POSTA ELEKTRONIKOA: 014432aa@hezkuntza.net 

EUSKO JAURLARITZAKO INFORMAZIO OROKORREKO TELEFONOA:  94 403.10.00 

IKUSKARITZAKO TELEFONOAK: 94 403.19.81 

BEKAK, INFORMAZIOA ROKORRA: 012
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HEZKUNTZ ELKARTERAKO INFORMAZIO EGUTEGIA 
 

Behar den bezala, eskolan ematen ari den seme alaben heziketa-jardueran, zuen lankidetzak 
duen garrantzia azpimarratu nahi genuke. 
Ebaluaketak modu honetan egingo dira: 
HAUR HEZKUNTZA 
 

MAILA 1. EBALUAKETA 2. EBALUAKETA 3. EBALUAKETA 

 
 2 URTE  

Lehenengo banakako 
kontaktua familia eta 
hezitzaileen artean. 
Hiruhilabetearen amaieran 
banakako elkarrizketa. 

Banakako elkarrizketa 
beharrezkoa bada. 
Bilera orokorra gai 
batzuei buruz 
(inauteriak, eta abar). 

Txosten idatzia. 
Ekainaren 21an. 
Banakako elkarrizketa. 

 
3 URTE  

Bilera orokorra iraileko lehen 
astean informazioa emateko. 
Ikasturtearen amaieran edo  
irailaren lehenengo 
 egunetan aurreko 
ikasturtean eskolara etorri ez 
ziren ikasleen gurasoekin 
banakako elkarrizketak. 
Hiruhilabetearen amaieran 
banakako elkarrizketa. 
Txosten idatzia, Abenduaren 
20an 

Banakako elkarrizketa 
beharrezkoa bada. 
Bilera orokorra gai 
batzuei buruz 
(inauteriak, eta abar). 

Txosten idatzia, 
Ekainaren 21an. 
Banakako elkarrizketa. 

 
4 URTE  

Bilera orokorra irailean. 
Hiruhilabetearen amaieran 
banakako elkarrizketa. 
Txosten idatzia, abenduaren 
20an 

Banakako elkarrizketa 
beharrezkoa bada. 
Bilera orokorra gai 
batzuei buruz 
(inauteriak, eta abar). 

Txosten idatzia, 
Ekainaren 21an. 
Banakako elkarrizketa. 

 
5 URTE  

Bilera orokorra irailean. 
Hiruhilabetearen amaieran 
banakako elkarrizketa. 
Txosten idatzia,  Abenduaren 
20an 

Banakako elkarrizketa 
beharrezkoa bada. 
Bilera orokorra gai 
batzuei buruz 
(inauteriak, eta abar). 

Txosten idatzia, 
Ekainaren 21an. 
Banakako elkarrizketa. 

 
Horretarako erraztasun guztiak eman nahi dizkizuegu. Asmo horrekin plangintza hau aurkezten  
dizuegu: 
ASTELEHENERO 13:00etatik 14:00etara nahi duzuen informazio guztia emateko zuen esanetara 
egongo gara. 
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LEHEN HEZKUNTZA  

MAILA 1. EBALUAKETA   2.EBALUAKETA  3. EBALUAKETA 

 
 1/2.MAILAK   

Ikasturte hasieran bilera 
orokorra: irakasleen 
aurkezpenak,helburuak, 
metodología, 
funtzionamendu arauak , 
koloniak… 
Banakako elkarrizketak 
familia guztiekin.  
Abenduaren 20an, noten 
txostenaren banaketa. 

Beharrezkoa ikusten 
bada  gelako bilera 
orokorra. 
Martxoaren 15ean, 
noten txostenaren 
banaketa. 

Banakako 
elkarrizketak familia 
guztiekin  
Ekainaren 21an, 
noten txostenaren 
banaketa. 
 

 
 
3/4. MAILAK  

Ikasturte hasieran bilera 
orokorra: irakasleen 
aurkezpenak,helburuak, 
metodología, 
funtzionamendu arauak , … 
Banakako elkarrizketak 
familia guztiekin. 
Abenduaren 20an, noten 
txostenaren banaketa. 

Banakako elkarrizketak 
gurasoek eskatuz gero . 
martxoaren 15ean, 
noten txostenaren 
banaketa. 

Banakako 
elkarrizketak familia 
guztiekin Ekainaren 
21an, noten 
txostenaren 
banaketa. 
 

 
5./6.MAILAK  

Ikasturte hasieran bilera 
orokorra: irakasleen 
aurkezpenak,helburuak, 
metodología, 
funtzionamendu arauak , 
koloniak… 
Banakako elkarrizketak 
familia guztiekin. 
Abenduaren 20an, noten 
txostenaren banaketa. 

Banakako elkarrizketak 
gurasoek eskatuz gero 
martxoaren 15ean, 
noten txostenaren 
banaketa. 

Banakako 
elkarrizketak familia 
guztiekin 
 Ekainaren 21an, 
noten txostenaren 
banaketa. 
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EKINTZA OSAGARRIEN PROGRAMAKETA 

Ikasturte honetan ere, nahiz eta osasun egoera hobera egin, ekintza osagarrietan 
partehartzearen antolaketa, pandemiaren bilakaeraren arabera egingo da. Gaur egun 
ezinezkoa da aurre ikustea jardueren egutegia, beraz, irteerak gauzatu ahal diren neurrian, 
behar Beste informazioa helaraziko zaizue. 
 

FAMILIEN ELKARTEA 
 

 
Ikasturtero bezala, komunitateko zutabe garrantzitsua den familien elkarteak eskolarekin 
batean elkarlanean jarraituko du. Ez ohiko egoera honetan, ardura berriak bereganatuko ditu 
eta eskolaz kanpoko ekintzen antolaketa berreskuratzeari lehentasuna emango dio.  
 
Taldeko jarraipena eta erreleboa bermatzeko, kide berrien bertaratzeak ezinbestekoak dira. 
Zuen partehartzea nahitazkoa da! 
Guraso elkartearekin harremanetan jarri nahi izanez gero, korreo honetan egin dezakezue: 
kuetogurasoelkartea@gmail.com 
 

ESKOLAKO ZERBITZUAK: JANTOKIA 
Kurtso honetako Jantokiko prezioak: Ohiko bazkaltiarrentzat 4,60 € eta 5,20 € ez ohikoentzak.  

Ohiko bazkaltiarrak, gutxienez kurtso osoan zehar astean 4 egunetan geratzen direnak eta 
urriaren 15ean baino lehen izena ematen dutenak. 

Ez ohiko bazkaltiarrak, kurtso osoan zehar astean 3 egunetan edo gutxiago geratzen direnak 
eta urriaren 15ean eta gero izena ematen dutenek. 

Hezkuntza Sailak janari prestatua ekartzeko, horretan aritzen den entrepresa bat kontratatu du. 

Beharrezkoa da denetatik jaten ohitzea baita gustukoak ez dituzten janariak ere. Eskolan jaten 
duten menua elikaduran adituek prestatu dute eta euren adinarentzako egokia da 

Jantokiren kudeaketa, hau da urtero martxan ipintzea, urtean zehar jantokiren jarraipena 
egitea..., Hezkuntza Sailak horretarako bereziki izendatu dituen bi  irakasleren eskuetan dago. 

Jantokiko ordutegia JANTOKIKO KONTINGENTZIA PLAN barruan zehazten den bezala, moldatu 
behar izan dugu.Bertan ezagutu behar dituzuen segurtasun neurriak, sintomak eta positiboen 
aurrean jarduteko protokoloak eta ikasturte honetarako aurreikusten diren txanden 
antolaketak topatu ditzakezu.  

Beste aldetik ere, bi eta hiru urtetako ikasleek bazkaldu ondoren lo-kuluxka egiteko aukera 
izateko posibilitatea aztertzen ari gara. Ikasle hauen familiei etxean egiteko aukera eskainiko 
zaie.  

Jantoki  zerbitzua noizbehinka erabili behar izanez gero aurrez jakinarazi behar da. Ohar bat  
bidal ezazue tutoreari eta beste bat jantokiko arduraduari.  
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Jantoki orduetan portaera ona edukitzeak, klase orduetan edukitzeak bezain garrantzia du, eta 
eskola eta gurasoen arteko lankidetzak gure ikasleriaren aurrerapena ekarriko luke. 

HAINBAT DATU GARRANTZITSU: 

Jantokiko kudeaketaren arduradunak: Sonia Martin da.  Arduradunekin hitz egiteko 9:00etatik 

9:45etara, astelehenentan izan ezik, eta 13:45tatik 15:00etara bere bulegoan, beti ALDEZ 

AURREKO HITZORDUAREKIN 688 827 430 telefono zenbakian.  

Gurasoak begiraleekin hitz egin nahi izanez gero, hitzordua adostu dezakezue jantokiko 
telefono zenbakia erabilita: 688 827 430. 

Beka duten ikasleei ez zaie zerbitzua erabili ez izateagatik dirurik itzuliko. Aldiz, dirulaguntzarik 
ez dutek erabiltzaileei ordaindutakoa bueltatuko zaie aste bete baino gehiagoz etorri gabe 

egon badira eta 48 orduko aurrerapenez esanez gero. Kasu horretan, ordaindutakoaren %50 
itzuliko zaie. 

Bueltatutako ordainagiriak hurrengo ordainagiriarekin batera kobratuko dira gehi eragindako 

errekargoa; 2 errezibo baino gehiago bueltatzen badizkigute jantokitik kanpo gera daitezke.  

 

EDOZEIN KASUTAN, GOIZEAN ESKOLARA ETORRI EZEAN, EZIN IZANGO DA JANTOKIKO 

ZERBITZUA ERABILI.  

Jantokiarekin erlazionatutako iradokizunak, jantokia@kuetoeskola.biz korreora bidali 
ditzakezue. 

 

 


