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ESKOLAKO ORDUTEGIA   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    ARROPA 

 

 

   

 

 

 

HARRERA ZERBITZUA (hautazkoa) 

7:30 – 9:00  

8:00 – 9:00 

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

 9:10 etatik  

  12:50 etara 

Malgutasuna  

12:30 - 12:50   

9:10 etatik    

12:50 etara 

Malgutasuna  

12:30 - 12:50  

. 

9:10 etatik    

12:50 etara 

Malgutasuna  

12:30 - 12:50  

9:10 etatik   

 12:50 etara 

Malgutasuna  

12:30 - 12:50  

  

9:10 etatik  

  12:50 etara 

Malgutasuna  

12:30 - 12:50  

  

De 15:10 a 16:40 De 15:10 a 16:40 Irteera -15:00 
EZ DAGO 
KLASERIK 

Eskolaz 
kanpoko 
jarduerak 

15:00 – 17:00 

De 15:10 a 
16:40 

De 15:10 a 
16:40 

 

 
▪ Ume bakoitzak ikastetxeko txandala eta mantala izango ditu 

eta gauza guztietan izen-abizenak eta zintzilikatzeko zinta bat 
jarri behar dituzue. 
 

▪ Egunero eskolako txandala ekartzea gomendatzen dizuegu 
 

▪ Etxetik ekarritako zapatak belkrozkoak izango dira.  
 

▪ Ez dute ekarriko txanorik, tapaukarik, eskularrurik ezta 
euritakorik ere.  

 
▪ Umeek kamiseta eta kulero edo galtzontzilo ekarriko dituzte. 

Body urte bateko gelakoak. 

▪ Beroki, txamarra, zira, jertsei, txandal guztiak izen eta 
abizenekin baita zintzilikatzeko zinta handi batekin ere 
ekarriko dira. 

 

▪ Barruko arropa edo body urte batekoak 
 

▪ Galtzerdiak 
 

▪ Aldatzeko txandal bate do arropa erosoa eta kamiseta. 
 

▪ Pakete handi bat oihal heze eta Mukizapiak (12 pakete). 
 

▪ Plastikozko poltsaren bat. 
 

▪ Ipurdirako krema bat (irritatuta dagoenean). 

 

 

ESKOLAKO SAKU 
ARROPAN  
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ESKOLAKO MATERIALA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

▪ Txupete erabiliz gero, izena jarri behar duzue. Izena zinta 
batean idatzita egongo da. Zinta jarriko da txupetearen 
borobilean. Txupetea bere kutxan ekarri behar da. 

 
▪ Plastikozko katilu bat, adaptadorearekin edota biberoia 

ekarriko dute. 
 

▪ Ume bakoitzak motxila bat ekarriko du. Poltsa honetan 
ostiralero gauzak etxera garbitzeko eramango dituzte. 

 
▪ Umeek, irailean pardel pakete bat ekarriko dute. Ez dute 

erabiliko “braga-pañal”ik. 
 
 

▪ Umeek hilabetean behin, toalita pakete 1 (hilearen 
1.astean) ekarri behar dute (jantokikoak 2 pakete ekarriko 
dituzte). 

 
 
▪ Umeek ez dute ekarriko jostailurik, janaririk ezta dirurik ere 

ikastetxera. Galtzekotan ikastetxea ez da arduraduna 
izango. 

 
▪ Umeek eskolara apego objektua ekar dezakete, 

ziurtasun handiagoa lortezeko eta egokitzapena 
errazteko. 

 
▪ Umeen aulkiak gordetzeko gune berezi bat egongo da. 

Aulkiak hutsik utzi behar dituzue. Galtzekotan ikastetxea 
ez da arduraduna izango. Aulkiak umeak sartuz gero 
gordeko dira eta ateak ireki baino 5 minutu lehenago 
hartuko dira. 
 

 

▪  

 

URTE 1EKO AULKIAK 

Umeen aulkiak gordetzeko gune berezi 
bat egongo da. Aulkiak hutsik utzi behar 
dituzue. Galtzekotan ikastetxea ez da 
arduraduna izango. Aulkiak umeak sartuz 
gero gordeko dira eta ateak ireki baino 5 
minutu lehenago hartuko dira. 

 

  

 

2 URTEKO AULKIEN SARRERA 

Sarrera – 09:10 etaraino 

Bilketa – 12:40 eraino 

Sarrera – 15:15 ondoren 

Bilketa – 16:30 eraino 
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JANTOKI 

 

 

 

OSASUN ASPEKTUAK 

 

 

 

 

Eskolara ekarri behar duten 
materiala  
 
 
 
GUZTIA IZEN-ABIZENAK 
IDATZITA 

 

▪ Jantoki zerbitzua erabiliko duten umeek  hurrengoa ekarriko 
dute : 

 
Mantal berde izena eta abizenarekin idatzita. 
 
Pakete bat oihal-heze. 
 
Lo egiteko izara zakua  (eskolak erosten du) 
 
Horrez gain, pixoihalak erabiltzen dituzten 2 urteko umeek pakete 
bat pixoihal ekarri behar izango dute. 
 
 

 

 

 

  

▪ Umeak edozein elikagai, botika edota substantziari 
alergiarik edo osasun beharra berezirik izatekotan, 
irakaslegoari esan behar diozue dagokion protokoloa 
abiarazteko. 

 
▪ Ume bat ezin da eskolara etorri, gaixorik edo inkubazio 

aldi batean badago, ezta konjuntibitisa, sukarra, afta, 
gastroenteritisa eta abarrak jota badago ere. 

 
▪ Ikastetxean egonda, gaixorik jartzen bada umeen gurasoei 

telefonoz deituko diegu ahalik eta azkarren bere bila 
etortzeko. Eskolan utzitako telefono zenbakiak beti piztuta 
egongo dira. 

▪ Bakarrik emango ditugu botikak errezetarekin eta gurasoen 
baimenarekin batera badatoz. Botika homeopatikorik ez 
dugu emango  

 
▪ Umeak higiene-neurriak zainduz etorriko dira eskolara 

(atzazalak, ilea...) 

 

 

Gogoratu… 
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IKASLEEN ETORTZERA 

 

 

 

 

BESTE ARGIBIDE 

INTERESGARRIAK 

 

Ume bat gaixorik egoteagatik edota beste 
arrazoi batzuengatik eskolara ezin bada 
etorri, tutoreari Educamos plataformaren 
bidez mezu bat bidaliko diozue 
abisatzeko. 

 

 

▪ Gomendatzen dizuegu pertsona bera izatea 
umea ekarri eta eramaten duena. Kurtsoaren 
hasieran umearen bila etorriko diren pertsonen 
NANen fotokopiak eskatuko ditugu. 

 
 

▪ Egunen batean beste pertsona desberdin bat 
etorriko balitz, umearen gurasoek mezu bat 
Educamos-en bidez  bidaliko lukete berria 
emateko. 

 
 
 

 

 

• Funtzionamendu ona mantentzeko, sartu eta ateratzeko orduetan 
puntualtasuna eskatzen dizuegu.  

 

• Goizeko sarreran gelaz gela sartuko dira umeak, txikienetatik 
hasiz. 
 

• Eskolan, hiruhilabetero, haurraren ikas prozesuari buruzko 
txosten bat emango da. 

 

• Kurtsoan zehar hainbat batzar egingo dira: orokorrak, eta 
bakarkakoak. Irakaslegoari oharrak bidaltzeko educamos 
plataforma edo oharrak erabiliko ditugu. 
 

• Irailan argazki bilduma bat  (umeen senideekin) ekarriko dute. 
 

• Arazoren bat konpontzeko lehenengoz tutorearekin hitz egin, 
gero beharrezkoa baldin bada koordinatzailearekin edo azkenik 
zuzendariarengana. 

 
o www.colsantamariaportu.com 
o e-mail: hh1@santamariaikastetxea 

 
EDUCAMOS PLATAFORMAN (Pasahitza eskolako idazkaritzan) 

http://www.colsantamariaportu.com/

