MUNGIA BHI

BIZIKIDETZA-ARAUAK ETA
FUNTZIONAMENDURAKOAK

Mungia BHIk funtzionamendu arauak adostu
ditu eta Ikasleek, irakasleek eta langile guztiek
bizikidetza-arau hauen
alde lan egitea erabaki
dute.

:

-

-

-

- F a m i l i a r e n
ziurtagiriarekin:
edozein ordutan.
-Atsedenaldietan: DBHOko
ikasleak
identifikatu
o st ean
i kast et xearen
inguruetara
atera
daitezke.

-Ustegabekoak: Ikasketa Burutza
edo zaint zako i rakaslearen
baimenarekin, baina ateratzea
aurrez familiarekin adostuta.
-Zuzendaritza taldeko norbaitek
baimena emandako i kasleak
(zenbait irakasgaitan soilik
matrikulatuak…).

-Ikastetxekoak ez diren
pertsonek,
Zuzendaritzak
baimenduak ez direnak izan
ezik, (Legardatxura etortzen diren familiak, kasurako) DBHko
eskola-ordutegian
ikastetxe
esparrura
sartzea
erabat
debekatuta daukate.

-Ikastetxeko DBHOko ikasleren batek, baina inoiz ere ez
ikastetxetik kanpoko pertsonak lagun dituela, klaseak bukatu
eta gero ikastetxe barnean dauden udal kirol instalazioetara
(skate pistara, pilotalekura, …) joan nahi badu, Zuzendaritzari
komunikatuko dio eta honek kirol-instalazio horietan gizalegez
jokatzekotan, bertaratzeko baimena luzatuko dio.

-

-
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-Irakasleren bat falta denean, ikasleak bera klasera heldu
bitartean, ikasgelako atea zabalik dela zaintzako
irakaslearen zain egongo dira.
-Irakasleek dagozkien tutoreei astero emango diete
ikasleen eskoletara ez etortzearen berri. DBHn eskolaabsentismo protokoloa gauzatuko da.

BI ZIKI DET ZA - AR A UA K ETA FUNTZI ONAM ENDURA KOAK

Batxilergoko ikasleak 10 eskoletara ez etortze metatzen dituenean, honen berri familiari emango
zaio jakitera.
-Tresna
hauek
ikasgela
barruan
itzalita eta gordeta edukiko dira, baita
irakaslea heldu bitartean, zaintzako
irakaslearekin daudela ere. Beraz, atsedenaldietan bakarrik erabil daitezke.
-Eskola Kontseiluak aurrez onartutako eskola-eginkizunen baterako beharbeharrezkoak ez diren grabaketak egitea erabat debekatuta daude eskolaeremu osoan, eta hori bizikidetzaren aurkako hutsegite larritzat jotzen dugu.

-DBHko ikasleak eskola-eremuaren barruan egongo dira.
-San Pedroko sarreran egon daitezke, baina ezin dute inoiz
egon, ez ikasgeletan, ez pasabideetan ez eta ezkaileretan
ere. Hala ere, irakasleak baimenduta eta bera ikasleekin
bada, ikasgelan egon daitezke.
-Nahiz eta ikastetxe bakarra den, DBHko ikasleak ez dira
Santa Mariara sartuko, ikastetxeak edo irakasleren batek
programatutako jardueraren batetarako izan ezik.

-Lauaxetan
soilik
ludotekara eta tramiteren
bat idazkaritzara egiteko
sar daitezke.
-San Pedroko liburutegia
ikasi edo lanak egin nahi
dituzten
ikasleentzat
zabalik egongo da eta
bertako
arduraduna
zaintzako irakaslea izango
da.

-Atsedenaldietan, ikasleen
arten tratu txarrik edo
abusurik izan ez dadin
jagotea
zaintzako
irakasleari dagokio.

-Zeharo debekatuta
dago eskola-barruti
osoan erretzea.
-Legez
kontrako
substantziak norberak kontsumitzea edo beste batzuen eskura
jartzea bizikidetzaren aurkako hutsegite oso larria izateaz gain,
delitua ere bada.
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ESPAZIOAK
ERREGULATZEKO BIZIKIDETZA-ARAUAK

-Ikasleek
adierazpen
askatasun
osoa
dute
eta
adierazpenak
egiteko,
ikastetxean horretarako jarrita
dauden
kortxoak
erabiliko
dituzte. Baimenik barik ezin
dira kartela jarri, ez ormetan,
ez ateetan ez eta ikastetxeko
beste edozein tokitan ere.

-Ikastetxekoa
ez
den
pertsonaren batek ikastetxebarrutian kartelen bat jarri
nahi badu, Zuzendaritzaren
baimena
behar-beharrezkoa
du. Baimenik barik jarritako
kartelak
bedelek
kenduko

.

dituzte

-Ez da ez jango ez edango ezer; ura bakarrik.
-Ikasleek altzari eta ormak zainduko dituzte
eta irakasleek zaintze hori garantizatzeko,
arreta jarri eta lana egingo dute. Horrela, eginbehar hori ez da bakarrik tutorearen
bizkar izango.
-Ikasgelak garbi eta ordenatua beti egon behar du eta horri irakasle guztiek emango
diote

zor

zaion

garrantzia.

Ikasgelaren

egoera

tutoretza

orduetan

hilero

-Ikasleek klasea bukatzean ikasgelan jarraituko dute. Hala ere, behar
izanez gero, komunera edo hurrengo orduan dagokion ikasgelara
joan daitezke, baina ezin dute beste ezertarako egon pasabidean.
-Pasabideetan ez da oihukatuko, ez batak bestea bultzatuko, ez eta
beste norbait molestatzeko ekintzarik ere egingo.
-Pasabideetan patinetez ibiltzea, baloiz jolastea, eta bai mobilak eta baita aparailu elektronikoak erabiltzea ere zeharo
debekatuta dago. Hauek atsedenaldietan ikastetxeko patioetan bakar-bakarrik erabil daitezke.

-DBH
1
eta
DBH
zehar
dagokion
eskatuko
seen

diete

arteko

2an
klasean
irakasleari

baimena,

tartean

kla-

gelaren

barruan egongo direlako.
-DBH 3 eta
aldaketetan
orduan

4an, DBHOko mailetan bezala, ikasleak
joango dira. Larrialdietan irakasleak

baimena

ematekotan,

horrek

instalazioen

klaseklase-

erabilera

zuzena egiaztatuko du.

-Ikasleek instalazio eta
konpromisoa hartuko dute.

materialak

zaintzeko

-Ez da mahaietan margotuko eta hori gerta ez
dadin, irakasleak edo pertsona arduradunak arreta jarriko du. Liburutegia erabili ondoren, bertako
arduradun izan denak den-dena behar den moduan dagoela begiratu eta gero, horren berri
emateko izenpetuko du.
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-Ikaslea ordenagailuen erabilera egokia
egitera ikasturtearen lehenengo egunean
konprometituko da eta irakasleek euron
erabilera uneoro zaindu, eta klase-ordua bukatzen denean, euren talde eta klase-orduan,
den-dena egoera onean gelditu dela egiaztatzeko izenpetuko dute.
-Ez dira inoiz onartuko sexu edo arraza diskriminatzaile izan daitezkeen atzeko
planoak.

-Horietan ere ikasgela arruntetarako jarri arau
orokorrak aplikatuko dira.
-Gainera, dagokion mintegiak gela berezietako
funtzionamendurako arauak ezarriko ditu. Kurtso
hasieran, irakasleak ikasleei argi azalduko dizkie.

BIZIKIDETZA- ARAUAK ETA
FUNTZIONAMENDURAKOAK

ESPAZIOAK
ERREGULATZEKO BIZIKIDETZA-ARAUAK





-Salbuespenezko

egoeretan, bizikidetzaren
aurkako hutsegite oso larri bakarra edo hiru
hutsegite larri eginez gero, ikasleak aldi
baterako edo betiko gal dezake autobus
zerbitzua.
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HARREMANAK

Dibertsifikazioko ikasle bat, talde horretan egoteko balditzak ez betetzekotan, tutoreak, orientazioak eta ikasketa-burutzak ontzat ematen
duen talde arruntera itzul dezakete.

ERREGULATZEKO
BIZIKIDETZA-ARAUAK

-Gelako kide guztiekin harremanak izan
 Talde lan gehiago egin taldekideak aldatuz.
 Elkar errespetatu eta lagundu.
Inor baztertu gabe.
-Gelan jarrera ona izan eta arretaz egon
 Parte hartu
Txanda eskatu hitz egiteko
-Elkarri entzun, besteak esaten duenari arreta jarriz
 Esango duguna birritan pentsatu
 Esateko erak, tonua, “oihartzunak” zaindu
-Denon artean hitz egin arazoak konpontzeko
Inor ez iraindu
 Kideen arteko irainik ez onartu
-Ez “desfasatu” edonork esandako tontakeriagatik barre-lelorik egin gabe
-Ikasle berriengana hurbildu
Laguntza eskaini eta elkar agurtu
Beraien herria, kultura, eta ohiturak ezagutzen saiatu
Geure euskal kultura eta ereduak erakutsi
-Biktimei lagundu
 Erasotzaileei aurre egin
 Erasotzaileei aurpegia erakutsi behar zaie

-Irakasleak eta ikastetxeko langileak
gure arteko eta baita ikasleekiko
tratuan ere eredu izango gara.
- Irakasleak edo ikastetxeko langileren
batek ikasleari identifikatzeko eskatzen
dionean, horrek bere izen-abizenak eta
zein taldetakoa den esango du.
-Ikasleak txanoa bere identitatea
ezkutatzeko erabiltzen badu, hori
hutsegite larritzat joko da.

-Berdinen arteko eraso
gertaeraren bat ikusi edo jasan
izanez gero, bai ikasleek eta
baita irakasleek ere
Zuzendaritzari edota
Orientazioari jakitera emango
diote, horrek gertatua iker
dezan eta beharrezkoa balitz,
hartu beharreko neurriak har
ditzan.

