
^Jqwr1+
2018.19 IKASTURTEA

LOTOLA (3 URTE)

Guraso agurgarriak:

Ongi etorri!
Zirkular honen bidez, ikasturte berriaren nondik norakoak aditzera eman nahi
dizkizuegu.

IKASTURTEAREN HASIERA

lrailaren 10ean emango diogu hasiera ikasturteari.

ESKOLA.ORDUTEGIA

* Jangelan bazkaltzen duenak

ESKOI.A.MATERIATA
o Haur Hezkuntzako ikasleek: 95 € ikasturteko
o Lehen Hezkuntzako ikasleek: 95 € ikasturteko

lrailean kobratuko dizuegu zuek emandako banku-kontuaren bidez

BEKAK ETA DIRU.LAGUNTZAK

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak diru-laguntza eskaintzen du eskola-materiala eta
bazkariak ordaintzeko Eskabidea aurkezteko epea jakin bezain laster, zirkr¡lar baten
bidez adieraziko dizuegu.

IKASMAILA lrailaren
l0etik 14ra

lrailaren 17tik
maiatzaren 31ra

Ekainaren
3tik 2lera

Haur Hezkuntza
9:00 - L2:3O

9:00 - 14:30 *

9:00 - L2:L5
14:30 - 16:30

9:00 - L2:30

9:00 - 14:30 *

Lehen Hezkuntza
t. eta 2. maila

9:00 - L2:30

9:00 - 14:30 *

9:00 - L2:L5
14:30 - L6:30

9:00 - 12:30

9:00 - 14:30 Ë

Lehen Hezkuntza
3.,4.,5. eta 6.

maila

9:00 - L2:30

9:00 - 14:30 *

9:00 - L2:3O

14:30 - 16:30

9:00 - L2:3O

9:00 - 14:30 *



ESKOLA.JANGELA

lkasleak irailaren 10ean hasiko dira eskolako jangelan bazkaltzen.
Menuak aldez aurretik bidaliko dizkizuegu eta web orrian ere ikus ditzakezue

Arratsaldean eskolarik ez dagoen egunetan, bertan bazkaltzen duten ikasleak L4:30ean
aterako dira ikastetxetik.

lkaslea ohiko iankidea izango da, baldin eta ikasturte osoan, astean gutxienez 4
egunetan, jantoki-zerbitzua erabiltzen badu. Bestela, ez ohiko jankidea izango da.

o Ohiko jankideak: 80,50 € hilero.
o Ez ohiko jankideak: 5,2O €/ menu

Ohiko jankideak onartzeko epea urriaren 5an bukatuko da. Hortik aurrera, ez ohiko
jankidea izango da.

z0t7-tB ikasturtean bazkariak ordaintzeko diru-laguntza izan duen ikasleari ere
hileko kuota kobratuko diogu. Beka eman ondoren, ordaindutako kuotak itzuliko
ditugu.

Altak eta bajak jangelako arduradunari jakinarazi behar dizkiozue.

Zuen semeak/alabak dieta berezia badu, jangelako arduradunari jakinarazi eta
medikuaren txostena ekarri beharko diozue. Txostenak honako hauek zehaztu
beharko ditu: alde batetik, zein janariri dion alergia edo intolerantz¡a; eta bestetik,
alergia edo intolerantzia dion janaririk ustekabean hartu z gero, jarraitu beharreko
protokoloa.

Dieta berezia duen ikasleak eskolan bazkalduko ez duen egunetan, janaria alferrik
presta ez dezaten, sukaldeko telefonora deitzea eskatzen dizuegu.

Loiolako sukaldea: 943 93 L7 83

ESKOLARA EZ ETORTZEA

Zuen seme-alaben ezin-etorria tutoreari idatziz adierazi behar diozue.

IRTEERAK ETA TXANGOAK
lkasturtean zehar zuen seme-alabek egingo dituzten irteera eta txangoen egunak,
tokiak eta prezioak zirkularren bidez jakinaraziko dizkizuegu.

DATUAK EGUNERATZEA

lkastetxearen funtzionamendurako beharrezkoa da datuak (helbidea, telefonoa, posta
elektronikoa, mediku-asegurua...) eguneratuta edukitzea. Aldaketaren bat izanez gero,
tutoreari eta ikastetxeko idazkaritzan adieraztea eskatzen dizuegu.

ARROPA

Urtero ikasleek aropa asko utzi dutenez eskolan ahaztuta, izena jartzea eskatzen
'dizuegu.



BILERAK FAMILIAREKIN
o Bilera orokorra

lkasturtearen lehen hiruhilekoan egingo dugu bilera orokorra eta bertan zikloko
programa eta antolakuntzaren nondik norakoak ezagutzera emàngo dizkizuegu.
Bilera egunak aldez aurretik jakinaraziko dizkizuegu.

o Elkarrizketak
lkasturtean zehar, bai familiak bai tutoreak elkarrizketa eska dezake
beharrezkotzat jotzen duènean.

Hitzordua familia eta tutorearen artean erabakiko da. Familia asko zaretenez,
irakasleentzatez da erraza izaten denen ordutegietara moldatzea. Hau dela eta,
hitzordua jartzerakoan zuen malgutasuna eskertuko dugu.

ESKOLA.GARRAIOA

Autobus-zerbitzua irailaren 10ean hasiko da

Komeni da ikasle bakoitzak txartela eramatea zein geltokitan jaitsi behar duen
adierazteko

Arratsalderen batean zuen semeak/alabak ez badu autobusa hartu behar,
ezinbestekoa da tutoreari eta autobuseko zaintzaileari idatziz adieraztea. Bestela,
ikasleak ohiko ibilbidea egingo du.
Senitartekorik (edo arduraduna) ez badago geltokian haurra jasotzeko, autobuseko
zaindariak haurra Ferrerias egoitzara eramango du eta bertara joan beharko duzue
bere bila.

Ohikoa ez den pertsonak jaso behar badu haurra, beharrezkoa da gurasoen baimen
idatzia aurkeztea.

Geltok¡a aldatzeko beharra sortuz gero, idazkaritzara deitu beharko duzue eserlekurik
badagoela egiaztatzeko.

IBITGAILU PART¡KULARRA

Eskolako autobusek egin behar dituzten maniobrak errazteko eta istripurik ez
edukitzeko, debekatuta dago kotxeak patioan sartzea ordutegi honetan:

goizean 08:50etik 09:L0era
arratsaldean L6:L5etik L6:30era

Arau hau errespetatzea eskatu nahi dizuegu, denon artean zuen seme-alaben
segurtasuna zaindu ahal izateko.



ESKOLAKO WEB ORRIA
Helbidea: www.amaraberri.org

"Argazki-galeria" eta "tx¡k¡web" ataletan sartzeko, erabiltzailea eta pasahitza beharko
duzue.

Erabiltzailea : txikiweb
Pasahitza: ab20L8

GURASO ETKARTEA

www.amaraberrigurasoak.orR orrian Guraso Elkarteak antolatzen dituen ekintza,
ekitaldi, jai eta prestakuntza proposamen guztiei buruzko informazioa aurkituko duzue.
lnformazioa jasotzeko harpidetu zaitezkete orri honetan.
Parte hartzera animatzen zaituztegu !

HAU RTZA¡ N DEGI.ZERBITZ UA
Amara Berri ikastetxeko Guraso Elkarteak enpresa bat azpikontratatu du 7:30etik
9:00etara haurrak zaintzeko. Zerbitzua eraikin guztietan eskaintzen da.

Terbitzu hau erabili nahi duzuenok, JOLASI enpresara deitu behar duzue eta Gorka
Aristegirekin hitz egin.
Telefono zenbakia: 65L 70 22 85
Posta elektronikoa : gorkaaristegi@ hotmai l.es

IKASTETXEKO HELBIDE ETA TETEFONOAK

ERAIKINA HELBIDEA TELEFONOA

Loiola Harizti Gaina, L5 943 47 33 89

Salaberria Jose Maria Salaberria, 22 943 4637 29

Urbieta Urbieta, 38 943 47 32 tO

Morlans Morlans pasealekua, L 943 457L23

Ferrerias Ferrerias plaza,6 943 45 85 50

ldazkaritza : Ferrerias Plaza,6
Telefonoa:943 45 85 50
Faxa:943 265972
Posta elektronikoa: idazkaritza @hezkuntza.net

Adeitasunez,

Donostia, 2018ko abuztuaren 24a

Zuzendaritza taldea



AUTOBUSEN ORDUTEGIA

GOIZEAN

Barcelona etorbidea, 35 8:30

Gregorio Ordoñez 8:40

Madrid etorbidea - Anoeta 8:45

Antso Jakituna, L8 8:30

Jose Me Salaberria - Errondo 8:35

Anoeta (Eusko tren) 8:45

ARRATSATDEAN
lrailaren

lOetik 14ra
lrailaren

17tik 28ra
Barcelona Etorbidea, 35 14:35 16:35

Gregorio Ordoñez L4:40 L6:4O

Madrid Etorbidea - Anoeta L4:45 16:45

Jose Me Salaberria - 14:50 16:50

Antso Jakituna - P. Collado 14:55 16:55

ARRATSATDEAN Urriaren letik aurrera

Barcelona etorbidea, 35 L6:35

Gregorio Ordoñez L6:4O

Madrid etorbidea - Anoeta

Jose Me Salaberria - Errondo

16:45
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L6:35

Antso Jakituna - P. Collado 16:45


