ARANTZABELA IKASTOLA
Joaquín Collar 1 01002 Vitoria-Gasteiz
Tfnoa: 945 286063 Faxa: 945 253982

Vitoria-Gasteizen, 2021eko irailaren 6an
Familia agurgarriak:
Ohar honen bidez, ezer baino lehen, ikasturte berri honetara ongi etorria eman nahi
dizuegu. Hala, ikasturtea hasi aurretik ezinbestekoa den eta kontuan hartu beharreko
informazioa helarazten dizuegu.
1. ESKOLA EGUTEGIA
Korreo honetan, ekainean egin genuen bezala, ikasturte honetako (2021-2022)
egutegia doakizue atxikituta, non ikasturteko egun lektiboak eta ez lektiboak agertzen
diren, beraz, aldez aurretik ez zaizue ohartaraziko.
2. IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA
2021-2022 ikasturtean ere, COVID-19aren aurkako kontingentzia plana
jarraituko dugu ikastolan, iaztik zertxobait malgutu bada ere, aldaketa askorik izan ez
duena. Protokolo osoa irailean zehar eskolako webgunean jarriko dugu zuen eskura;
dena den, hemen doaz ildo nagusienak:


ORDUTEGIA ETA SARRERA IRTEERAK: (IRAILAK 8-15)

MAILA
2 URTE
3 URTE
4 URTE
5 URTE

HAUR HEZKUNTZA
ORDUTEGIA
SARRERA ETA IRTEERA
Egokitzapen ordutegia Haur Hezkuntzako eraikina: 2 urtekoen sarrera
Egokitzapen ordutegia
Haur Hezkuntzako ate nagusia
09:20 – 13:20
Haur Hezkuntzako ate nagusia
09:25 – 13:25
Haur Hezkuntzako ate nagusia
Haur Hezkuntzan, irakasleak egongo dira sarreran.

LEHEN HEZKUNTZA
MAILA ORDUTEGIA SARRERA ETA IRTEERA
1.maila
09:30 – 13:30
Jolastokiko hesia: betikoa, parketxo albokoa
*Lehenengo egunean, irailak 8, 1. Mailako ikasleak 09:40tan sartuko
dira, harrera egingo zaie eta.
2.maila
09:30 – 13:30
Jolastokiko hesia: betikoa, parketxo albokoa
3.maila
09:30 – 13:30
Zuzendaritzarako sarrera hesia
4.maila
09:30 – 13:30
Zuzendaritzarako sarrera hesia
5.maila
09:30 – 13:30
Bruselas kaleko hesia, autobus geltoki alboan
6.maila
09:30 – 13:30
Bruselas kaleko hesia, autobus geltoki alboan
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Lehen Hezkuntzan, ikasleek ilara bat egingo dute jolastokiko zutabeetan gela bakoitzak
markatuta daukan gunean eta irakaslea hurbilduko da bila.


KOMUNIKAZIOA: Sintomaren bat izanez gero, ikasleak ez dira ikastetxera
etorriko eta familiak osasun-zentroarekin harremanetan jarriko dira. Positibo
emanez gero, mesedez, ikastetxeko zuzendaritzari abisatu ahalik eta azkarren.



MUSUKOAK: Ikastetxera datozen pertsona guztiak musukoarekin etorri
behar dira. Eraikinaren barruan, momentu oro, ikasleek (Haur Hezkuntzan ez),
irakasle zein langileek, musukoa jantzita izan behar dute. Ikasturte honetan,
familia bakoitza arduratuko da musukoen kudeaketaz.

3. JANTOKIA
Jantoki zerbitzua irailaren 16an hastea aurreikusten da, goiz-arratsaldeko
jardunaldiarekin batera. Atxikita bidaltzen dizuegu aurre-inskripzio orria, ekainean
egin ez zenutenontzat edo aldaketaren bat adierazi nahi duzuenontzat. Beraz,
ekainean egin bazenuten, ez egin berriro. Bidaltzeko epea, irailaren 10a, ostirala.
** 2 eta 3 urtekoak egokitzapenaren ostean hasiko dira jantokian, urriaren 1ean.
Hauekin, jantokiaren funtzionamenduari buruzko bilera egingo da irailaren 22an,
asteazkena, arratsaldeko 15:15etan Lehen Hezkuntzako eraikinean.

Besterik gabe, agur bat.

ZUZENDARITZA
http://www.arantzabelaikastola.hezkuntza.net

