
ELEIZALDE IKASTOLA 
BERE ETORKIZUNAREN 
ABIAPUNTU 
EGOKIA DA

ELEIZALDE IKASTOLA BERMEO

Guraso izateak hartu beharreko erabaki asko dakarzkigu, eta horien guztien 
artean, gure seme-alabentzako ikastetxe egokia hautatzea. Ongi hastearen 
garrantziaz jabetzen gara, eta horregatik, Eleizalde Ikastolan egunero lanean 
dihardugu formazio akademikoa eta balioetan oinarritutakoa garatzeko.  
Hurbil eta eskura gaituzue.

Ikastola eraldatzailea gara, inklusiboa eta herrikoa. Irabazi asmorik gabe-
ko elkartea gara, Proiektu propioa duen Europako sozietate kooperatiboa. 
Euskara eta euskal kultura defendatu eta sustatzen dugu. Gainera, gurasoak 
hezkuntza prozesu osoaren lekuko dira.

Gurasoek erabakien inguruko bozka egin dezakezue asanbladan eta ikasto-
lako askotariko lan-taldeetako partaide izan; hala nola, Artezkaritza, Peda-
gogia Batzordea, “Guraso sarea” eta guraso-eskolak (formazioa jasotzeko, 
hitzaldiak entzuteko…). 

Gure ikasleak Euskal Kultura eta 
ohituretan hezten ditugu.  Aktiboki 
parte hartzen dute, ohitura egokiak be-
reganatzen dituzte, beraien emozioak 
kudeatzeko gai dira. Sortzen zaizkien 
gatazkei erantzuteko trebatuta daude, 
ikuspuntu kritikoa garatzen dute eta 
askotariko estrategiak erabiltzen dituzte 
ikaste-irakaste prozesuan.

Gure irakasle taldea Ikastolako 
proiektuarekin identifikatuta dago. 
Hausnarketarako bideak  sustatzen 
ditu. Alderdi positiboak azpimarrat-
zen ditu, ikasle-irakasle arteko harre-
manak bideratzen ditu eta jarraipene-
ko ebaluazioa da bere tresna.

Gure familiek gauza bera lortzen 
dute: identitatea, euskararenganako 
jarrera, inplikazioa, partaidetza, 
ikastolako kudeaketan parte hartzea, 
kooperatibista zentzua; ikastolakoa 
izatea.

BAREMOAK: 

KUOTAK: 
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HAUR HEZKUNTZA 0-1: 
2018an eta 2019an jaiotakoak

Baremaziorako irizpideak. Puntu kopurua ez da metakorra.

• Bazkide erabiltzailea  .............................. 7 puntu

• Bazkide langilea  ...................................... 6 puntu

• Ikasle ohia eta bazkidea  ......................... 5 puntu

• Ikasle ohia  ................................................ 4 puntu

• Bazkidea/ EHIko beste ikastola  ........... 3 puntu
 bateko ikasle ohia        

• Bermeon erroldatua  .............................. 2 puntu

• Mundakan/Bakion erroldatua  ............ 1 puntu
 

HAUR HEZKUNTZA (0-1-2): 
2018-2019 kuoten erreferentzia: 
10 hilabetetan ordaintzen da kuota (iraila-ekaina).

• Egun osoa:  ............................................... 208 euro

• Egun erdi:  ................................................ 160 euro

GAINONTZEKO MAILAK:
2018-2019 kuoten erreferentzia: 
10 hilabetetan ordaintzen da kuota (iraila-ekaina).

• Autobusa (bidai bi):   ............................... 28,91 euro

• Jantokia  ..................................................... 75,05 euro

• Osagarria  .................................................. 43,12 euro

• Amortizazioa:  ......................................... 16,65 euro

HAUR HEZKUNTZA 2tik GORA 
(2017an edo aurretik jaiotakoak) 

Eusko Jaurlaritzak esleitzen dituenak:

• Bizilekua:  .................................................. 5-2-1-0,5

• Errenta:  .................................................... 1,5 (0,5+0,25) 

• Neba-arrebak ikastolan:  ......................... 9

• Aita/ama ikastolako langile: .................. 7

• Bazkidea:  .................................................. 0,5

• Elbarritasuna (norberarena):  ................ 2

• Senitartekoaen elbarritasuna:  ............... 1

• Familia ugaria:  ........................................ 1-1,5

Ikastolak propio ematen dituenak:  Puntu hau, bakarrik, 
Eleizalde ikastola lehen aukera moduan aukeratu dituztenen 
artean bakarrik, banatuko da. Bigarren edo gehiago aukera mo-
duan adierazten dutenei 0 puntu (puntuak ez  dira metakorrak)

• 3 urte baino gehiagokoak:  ...................... 1 puntu
 Eleizalde Ikastolako ikasle ohia izatea.

• Haur Hezkuntza (2): 18-19 ikasturtean .... 1 puntu
 Haur Hezkuntza 1ean matrikulatuta 
 egotea eta eskolak hasita edukitzea.

• Eleizalde Ikastolako  ................................ 0,8 puntu
 ikasle ohia izatea .

• EHIko beste Ikastolaren bateko  ............ 0,5 puntu
 ikasle ohi edo bazkide izatea. 

Informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/01/1900253e.shtml  



ESKAINTZA AKADEMIKOA: 

METODOLOGiA:

PROIEKTUAK:

BALIABIDE PEDAGOGIKOAK:

ZERBITZUAK:
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HAUR HEZKUNTZA:

• 1. zikloa (0, 1 eta 2 urte)
• 2. zikloa (3,4 eta 5 urte)

DERRIGORREZKO HEZKUNTZA:

• Lehen Hezkuntza: 
 1. Zikloa (LH1 eta LH2)
 2. Zikloa (LH3 eta LH4)
 3. Zikloa (LH5 eta LH6)

• Bigarren Hezkuntza: 
 1. Zikloa (DBH1eta DBH2)
 2. Zikloa (DBH3eta DBH4)

ZER GEHIAGO? 
Eleizalde Ikastolak bere ibilbidea 
Haur eskola eskaintza zabalarekin 
hasten du. Ordutegi malgua duen 
zerbitzu batekin (gehienez 8 ordu), 
egokitzapen planarekin, autobus 
zerbitzu bereziarekin, menu egoki-
tuarekin, eguneroko agenda bidezko 
jarraipenarekin… Guzti hori xede 
argi batekin: ikaslea seguru sentitzea.

Gainera, Orientazio Zerbitzua, 
kanpoko ebaluazioa, ekintza osa-
garriak, eskolaz kanpoko eskaintza 
zabala…eskaintzen ditu; eta guztiaz 
jakitun egoteko, informazio bide 
ugari (Alexia, Ikastola Aldizkaria, 
Webgunea, Sare Sozialak, blogak…).

• Haur Hezkuntza: Konfiantzaren 
pedagogia

• Lehen Hezkuntza: Txanela/EKI

• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 
(DBH): EKI Digitala

Gure metodologia etapa bakoitza-
ren ezaugarrietara egokitutakoa da. 
Ikaskuntza esanguratsua lortzeko 
ezagutza eta gaitasunak garatzen dira, 
ibilbidean zehar balio eta aniztasunari 
keinu eginez. Informazio eta komu-
nikazio teknologiak darabilzkigu eta 

Eleanitz Proiektua martxan jartzen 
dugu 3urteko ikasleekin; DBH2.
zikloan zenbait ikasgai ere ingelesez 
irakasten dira.

• KEI: Kalitatezko egitasmo integrala

• EA21: Eskola Agenda 21 (ingurume-
na, solidaritatea, balioak, berdinta-
suna…)

• Ikasketa kooperatiboa: taldeka barik, 
taldean lan egitea

• KIVA: Bullying-ari aurre egiteko 
programa propioa

• Hizkuntza Proiektu propioa

• Euskaraz Bizi: gelaz kanpoko ere-
muan eragiteko proiektua

• IKT: Informazio eta komunikazio 
teknologiak

• Jangurie eta Km0: Jantoki osasuntsua

• Ikasle eta familientzako Orientazio 
Zerbitzua

• Geletako aniztasunari erantzuteko 
programak

• Heziketa berezia behar duten 
ikasleentzako neurriak

• Beharrizanen araberako Logopeda 
eta fisioterapeuta

• Gela egonkorra

• Jantokia: ekoizleak zuzenean 
ekoiztutako produktuak 
kontsumitzen ditugu

• Garraioa: Bermeoko eta inguru 
hurbileko herrietarako  zerbitzua

• Goiz eta arratsaldeko zaintza 
zerbitzua

• Gelaz kanpoko ekintzak eskola 
ordutegian zein ordutegitik kanpo

ERAIKINAK: 

NON BIDERATU MATRIKULAZIOA? 

ONARPENAK: 

DATA GARRANTZITSUAK:
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• Ikasleen adinari egokitutako 
 3 eraikuntza

• Kirol eraikuntzak • Naturarekin hartu eman zuzena 
lortzeko guneak

• Eleizalde ikastolako idazkaritzan • Online: www.ikasgune.euskadi.eus 

• Erabilera publikoko Elkartea

• ERKIDE, Euskal Herriko Koopera-
tiben Federazioko parte gara.

• KEI. Hezkuntzarako kalitate Egi-
tasmo integrala.

• Bai Euskarari ziurtagiria.

• EA21, ikastola Jasangarria

• IKT-heldutasun digitala

HAUR HEZKUNTZA (0-1-2):

• Ekainaren bukaera: ikasturteari 
buruzko batzar orokorra (ordute-
giak, materiala, dinamikak…).

• Iraila: tutorearekin batzarra. 
Seme-alabaren banako informazio 
trukaketa eta egokitzapen planaren 
zehaztasunak hurrengo 3 astee-
tarako (moldagarria izan liteke 
denbora tartea).

HAUR HEZKUNTZA (0-1):

• Matrikulatu ondoren, eskolaratzea 
hurrengo ikasturtera arte  atzera-
tu nahi bada, irailaren 7a baino  
lehen jakinarazi beharko da. Data 
horretatik aurrera, salbuespenak 
salbuespen (haur goiztiarrak, osa-
sun arazoak…), plaza hori beteko 
duen inor ez balego, dagozkion 
hilabeteak ordaindu beharko dira.

• Hasiera data bat edo beste izan, 
kuotak irailetik aurrera ordain-
duko dira.

• Abendua: plaza betetzeko epemu-
ga; bestela, galdu egiten da.

•	 Matrikula	egiteko	momentua.	
Haur Hezkuntza (0): iraila; Haur 
Hezkuntza (1): maiatzaren 2tik 
17ra. Idazkaritzatik jakinaraziko 
dira epe hauek. Ekarri beharreko 
dokumentazioa: Familia liburuaren 
fotokopia, Osakidetzako haurraren 
txartela eta bankuko helbideratze-
datuak.

 HH2tik gorakoak: Urtarrila- otsaila. 
Ekarri beharreko dokumentazioa: 
Eskatzailearen eta ikaslearen fami-
lia liburuaren fotokopia, eskatzai-
learen NAN fotokopia eta familia 
errolda agiria.

2019KO IZEN EMATEA EGITEKO EPEMUGA:

URTARRILAREN 28tik 
OTSAILAREN 8ra  
(On line: otsailaren 7a arte)


