
FAMILIA BILERAK
DBH



GAI ORDENA
1. Aurkezpena

2. Egutegia

3.Ordutegiak

4. Interebaluaketa-Ebaluaketa datak

5. Tutoreen helbideak

6.  Diziplina arauak

7. Agendaren erabilera

8. Euskara

9. Irteerak eta Hitzaldiak

10. Liburutruk

11. Ekintzetan parte hartzera gonbidatu.

12. Tutoretza: Gogoetak, Baloreak, Orientazioa, Harremonak,…

13. Guraso ordezkariak

14. Iradokizunak / Galderak





1. interebaluaketa: Urriak 14
1. ebaluaketa: Azaroak 18

2. interrebaluaketa: Urtarrilak 13
2. ebaluaketa: Otsailak 17

3. ebaluaketa (ez dago inter): Ekainak 5

Txostenak aste bat beranduago banatzen dira gutxi gora behera.

Interebaluaketa - Ebaluaketa datak



Ordutegiak









BIZIKIDETZA / DISZIPLINA

Mugikorrak:
- Ezin eskolara ekarri, edo ekartzen badira itzalita egon behar dute. 
- Eskola eremuan ikusiko bagenu edo erabiltzen badute, arratsaldeko 16:30 arte kenduko zaie eta 

gurasoei abisatuko zaie. 
- Bigarrenez kentzen bazaie, gurasoek jaso beharko dute.
- Eguneko irteerak klase orduak  direnez, arautegi bera mantenduko da.

Jarrera
-Jarrera txarra, errespetu faltak, kaleratzeak (larriak), klaseak oztopatu, etab direla eta, tutoreak 

zuzenean familiekin harremanetan jarri eta eranskinak beteko dituzte. 
- 3 eranskinekin egun bat etxera.
Orria ematen zaie eta hurrengo egunerako sinatua ekarri behar dute.

Disziplina arauak (1)



Patioa / Jangela:  Klase ordutegian ezin dute patiotik atera. Ateratzen 
direnei eranskina egingo zaie.

3 atzerapen (justifikatu gabekoak, ebaluaketa osoan):
Eranskina  →  PUNTUALITATEA MESEDEZ!

Materiala/Ordenagailuak ez badira behar bezala zaintzen:
Garbitu, konpondu edo ORDAINDU!
Ordenagailuak: 2 aste erabili gabe.

Disziplina arauak (2)



AGENDA:
- Klasetik joan behar badira, joan aurretik erakutsi justifikantea, ez hurrengo egunean.
- Agenda erabili daiteke justifikatzeko (emaila, telefono deia).
- Falta eta atzerapen guztiak justifikatu behar dira, ofizialki ahal bada (Osakidetza…)
     (justifikatu gabeko faltengatik probaren bat ez bada egiten, ezingo da beste egun batean 

egin eta berreskurapenean egingo da
-  Etxean begiratu etxeko-lanak (interesa erakutsi seme-alabengan)

EUSKARA:
- Euskararen erabilera bultzatzea DENON ERRONKA DA.
- Eskola lanean ari da euskararen sustapenean.
- Etxetik ere laguntzeko eskatzen dugu.

HITZALDIAK/IRTEERAK: 
 - Ikasturtean zehar irteerak eta hitzaldiak egingo dira.
 - IKASBIDAIA BERRESKURATZEN DA (...)

Ohar orokorrak (1)



EKINTZETAN PARTE HARTZERA GONBITEA:
- Herri mailan antolatutakoak (Santa Ageda, Gabon kantak, Martxoak 8…)
- Eskolak antolatutakoak (Familia eguna …)
-  Guraso elkarteak antolatutakoak.

LIBURUTRUK: Zaindu, forratu, txukun erabili,…

TUTORETZA: 
  - Iazko Pendienteak: 

    Azterketak urriak 3-7 bitartean egin dira 
    Udarako txostena behar bezela aurkezten ez duenak azterketa egiteko eskubidea 
GALTZEN du

  - Harremonak: Martxoan (datak zehazteke)

Ohar orokorrak (2)



BUZOIA:
Edozein erreklamazio izanez gero, idatzi eta buzoian sartu. Erantzuna azkarra izaten 
da.

INPLIKAZIOA IKASKETETAN:
- Ikastetxeak gurasoen eta familiaren bultzada bat eskertzen du.
- Garrantzitsua da DBH ondo ateratzea.

GURASO BILERAK:
  - Bilerak ikaslea aurrean dugula egingo dira.
  - 1. ebaluaketako txostena jasotakoan hasiko gara (salbuespenak salbuespen)
  - 2. ebaluaketa ostean ere beste bat egingo da

Ohar orokorrak (3)



KOMUNIKAZIOA
Zuen seme-alabei buruzko informazioa bide hauen bidez emango dugu:

• Harreman zuzena tutorearekin (telefonoz, email, moodle…)

• Telefono zenbakia: 943-590557
• LSBuletina
• Web orria (aurten aldatuko dugu)
• Sare Sozialak:

• Instagram: https://www.instagram.com/lasalleberrozpeikastetxea/
@lasalleberrozpeikastetxea

• Facebook: https://www.facebook.com/LaSalleBerrozpeIkastetxea/
@lasalleberrozpeikastetxea



GURASO DELEGATUAK AUKERATU:
- 2 bolondres.
- Kurtsoan zehar bilera bat edo bi egingo dira.
- Akta banatuko zaie guraso guztiei bilera pasata.

ETA AMAITZEKO….



Galderak, iradokizunak…



MILESKER ZUEN ARRETARENGATIK

IKASTURTE ON!!


