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1.- IKASLEEN ESKUBIDEAK 

 

Ikasleei eskubide hauek onartzen zaizkie: 

a) Ikasleek beren nortasuna guztiz garatzeko aukera emango dien hezkuntza integrala 

jasotzeko eskubidea dute. 

b) Ikasleek ikastetxetik berehala arreta jasotzeko eskubidea baita irakasle nahiz zerbitzu 

eskumendutik ere. 

c) Ikasle adingabeek ikastetxeak haien  ohorea, intimitatea eta irudi propioa  babesteko  

eskubidea dute.  

d) Ikasleek eskubidea dute beren dedikazioa, ahalegina eta errendimendua 

objektibotasunez aintzat hartu eta balioets diezaieten.  

e) Ikasleek dituzten trebetasun, gaitasun nahi eta interesetan oinarrituko den lanbide-

orientaziorako eskubidea izatea. 

f) Osotasun, nortasun eta duintasun pertsonalerako eskubidea. 

g) Kontzientzia-askatasunerako eskubidea eta ikastetxeak bermatuko du eskaintzen den 

irakaskuntzak inolako manipulazio ideologikorik ez izatea. 

h) Ikastetxeetan biltzeko eskubidea hezkuntza edo trebakuntza xede duten jarduerak 

gauzatzeko.  

i) Adierazpen-askatasunerako eskubidea ikastetxean beren iritziak askatusunez, 

bakarka eta taldean, adierazi ahal izateko. 

j) Ikasleek ikastetxeko jardueran eta bizimoduan parte hartzeko eskubidea dute, 

indarrean dauden arauei jarraiki. 

k) Ikasleek, adinaren eta heldutasun baldintzen arabera, beren garapenerako informazio 

egokia bilatzeko, jasotzeko eta erabiltzeko eskubidea dute. 

l) Aukera-berdintasunerako eskubidea behar dituzten laguntzak eskainiz. 

m) Gizarte-babeserako eskubidea hezkuntza esparruan behar diren neurriak hartuz. 

n)  Ikastetxean ikasleen eskubideak errespetatzen direla bermatzea. 

 

2. IKASLEEN BETEBEHARRAK 

2.1 Ikasteko betebeharra 

a) Ikastetxeko lanean gogotsu parte hartzea; saiatuz eta gelako giroa apurtuko duten 

jarrerak saihestuz.  

b) Ikasgai bakoitzeko ariketak egin ahal izateko behar den materiala eduki eta erabiltzea. 

 

2.2 Trebakuntza jardueretan parte hartzeko beharra. 
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a)Agintzen dizuten trebakuntza jardueretan gogoz esku hartu. 

2.3 Ikastetxera etortzeko beharra. 

a) Ikastetxera egunero ordurako iristea, sarrera eta irteera orduak errespetatuz eta  

ausentziak beti justifikatuz. 

b) Berandu gatozenean edota etortzen ez garenean agiri bidez frogatu, agiri hori irakasle 

edota tutoreari emanez: falta bat justifikaturik egongo da agiria gurasoek, tutoreek edota 

dagokion erakundekoek ( medikuak, psikologoak….) sinatzen dutenean. 

a)Badakigunean etorriko ez garen eguna zein izango den agiria aurrez ekarri edo 

ez dakigunean hurrengo egunean. 

b)Gaixotasun bategatik eguneroko lanaren garapenean eragin dezakeenean, 

sendagilearen agiria ekarri. 

2.4Elkarbizitzan lagundu beharra 

a) Ikasteko giro on bat sortzen parte hartzea,bai ikaskideen heziketarako eskubideak bai 

irakasleen orientabideak errespetatuz. 

b) Irakasleriaren eskubideak errespetatu eta baita hezkuntza- elkarteko partaide guztienak 

ere, jokabide zuzena izanez eta arazoak konpontzeko orduan metodo bakezaleetan soilik 

oinarrituz. 

c) Elkarbizitzako arauak ezagutu eta zuzenketa neurrietan parte hartuz. 

2.5 Bakoitzaren kontzientzia-askatasuna errespetatu beharra. 

a)Askatasuna inongo bereizketarik gabe errespetatu beharra, hala nola, adina, 

arraza,sexua, gaitasun fisiko edo psikikoengatik nahiz kultura edo erlijioarengatik. 

b)Elkarteko edonoren kontra adierazpen iraintzaile, mehatxagarri  eta difamaziozkorik ez 

erabiltzea. 

c)Programatutako ekintzetan izan ezik, ezingo da grabaketa mediorik erabili.Halaber, 

kasu horietan ezingo da hezkuntza-elkarteko inori grabatu bere baimenik gabe, behinik 

behin. 

2.6Ikastetxeko arauak errespetatu beharra 

a)Ikastetxeko antolakuntza, diziplina eta  elkarbizitzako  arauak ezagutu eta errespetatu 

beharra, hezkuntza-proiektua errespetatuz eta baita ideia-bilduma edo berezko izaeran 

ere. 

b)Irakasleen nahiz laguntzako irakasleen argibideak bete beharko ditu eta baita 

ikastetxekoak ez diren irakasleenak ere,  legezko arautegiak gomendatzen dien funtzioak 

betez. 

c)Proposatzen zaizkien zuzenketa neurrietan bilduriko ekintzak aurrera eraman beharko 

dituzte. 
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2.7. Instalazioak errespetatu beharra 

a) Instalazioak, altzariak eta ikasmateriala zuzen erabili beharko dute eta baita 

gelakideenak ere. 

b) Ezin izango dute inoiz baimenik gabe ikastetxeko ekipamendua erabili ezta ordutegitik 

kanpo ere. 

 

3. BIZIKIDETASUN NAHASMENDUA 

     Bizikidetasuna aztoratzen dute arauak betetzen ez dituzten   ikasleek. 

 

3.1. JOKABIDE MOTA DESBERDINAK: 

 

a) Jokabide desegokiak. 

b) Ikastetxeko bizikidetzaren aurkako jokabideak. 

c) Ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak. 

 

JOKABIDE DESEGOKIAK: 

 

a) Justifikatu gabeko puntualtasun hutsegiteak. 

b) Justifikatu gabeko bertaratze hutsegiteak. 

c) Ikastetxeko instalazioei, ikastetxeko materialari edo hezkuntza komunitateko 

gainerako kideen gauzeei narriadurak eragiteak, zabarkeriagatik gertatzen 

denean. 

d) Irakasleek edo agintari akademikoek agindutakoa ez betetzea, beti ere ikasleak 

haiek mespretxatzen eta iraintzen ez baditu edo diziplina nahita hausten ez badu. 

e) Hezkuntza komunitateko kideen aurkako adeitasunik  ezako jarrera, keinu edo 

hitzak. 

f) Ikastetxeko Gobernu Organoak bere eskumenen eremuan debekatutako ekipoak, 

materialak, jantziak edo aparatuak ikastetxera eramatea. 

g) Ikastetxeko ekipamendua baimenik gabe edo baimendutakoak ez diren 

helburuetarako erabiltzea. 

h) Ikastetxeko langileei gezurra esatea edo informazio faltsua ematea, beti ere horrek 

hezkuntza komunitateko inori kalterik eragiten ez badio. 

i) Kalifikaziorako baliatuko diren azterketa, proba edo ariketetan kopiatzea edo 

besteei norberarena kopiatzen erraztea. 

j) Baimenik gabeko pertsoneei ikastetxean sartzeko aukera erraztea. 

k) Ikaskiden gauzak nahita erabiltzea, haien borondatearen aurka. 
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Eta ikasleen eskubideen eta betebeharren dekretuan jasotzen diren guztiak, 

Eusko Jaurlaritzak argitaratua. 

 

IKASTETXEKO BIZIKIDETZAREN AURKAKO JOKABIDEAK: 

 

a) Ikastetxeko klaustroko edozein pertsonak emandako aginduak ez betetzea, beti 

ere horrekin batera diziplina eza agertzen bada edota irainak, mespretxuak, 

desfioak edo mehatxuak egiten badira. 

b) Ikaskideen edo hezkuntza komunitateko gainerako kideen aurkako mehatxuak 

edo inainak. 

c) Azterketa ereduak lapurtzea edo erantzunak kopiatzea eta horiek guztiak 

hedatzea, saltzea edo erostea. 

d) Noten boletinetan edo familientzako nahiz legezko ordezkarientzako beste 

edozein dokumentutan aldaketak egitea, edo dagokien hartzaileei ez ematea edo 

erantzunak aldatzea. 

e) Kalteak eragitea bidegabeko erabileragatik ikastetxeko lokaleei, altzariei, 

materialari edo dokumentuei, edo hezkuntza komunitateko gainerako kideen 

gauzeei, jokabide hori ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dion 

jokabidea ez bada. 

f) Besteek ohorerako, intimitaterako eta irudi propiorako duten eskubidean ez 

errespetatzea, haiek, edo, hala badagokio, haien gurasoek edo legezko 

ordezkariek, baimena eman gabe grabazio baliabideak erabiliz. 

g) Beste edonori bere eskubidea baliatzeko aukera galaraztea, indarkeria erabili 

gabe, eta beste edonor bere borondatearen aurka zerbait egitera behartzea, betiere 

indarkeriari erabili gabe. 

h) Ordena nahasten duten portaerak autobusean edo eskolako jangelan betiere 

bizikidetzan kalte larria eragiten ez badute. 

i) Hezkuntza Komunitateko edozein kiderengan lesio fisikoak eragin ditzaketen 

objektuak zuhurtziari gabe erabiltzea. 

j) Ikastetxeko langileei gezurra esatea, informazio faltsua ematea edo norberaren 

nortasuna ezkutatzea, horren ondorioz hezkuntza komunitateko beste kide batzuei 

kalte egiten bazaie. 

k) Diskriminazioa dakarren edozein egintza edo jokabide, diskriminazio horren 

arrazoia edozein izanik ere: jaiotza, sexua,gaitasun fisikoa edo psikikoa, kultura, 

erlijioa….betiere bizikidetzan kalte larria eragiten duen jokabidetzat hartzen ez 

bada. 
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l) Jokabide desegokiak behin eta berriz errepikatzea. 

Eta ikasleen eskubideen eta betebeharren dekretuan jasotzen diren guztiak,  Eusko 

Jaurlaritzak argitaratua. 

 

IKASTETXEKO BIZIKIDETZARI KALTE LARRIA ERAGITEN DIOTEN 

JOKABIDEAK: 

 

a) Ikastetxeko Gobernu Organoekiko edo beren eskumenak betetzen diharduten 

irakasleekiko diziplinarik gabeko egintza edo obedientzia ukatze guztiak, 

ezarritako neurri zuzentzaileak betetzeari uko egitea barne, baita hezkuntza 

komunitateko kideen aurkako adierazpen iraingarriak ere. 

b) Diskriminazioa dakarten edo adierazten duten irainak erabiltzea, diskriminazio 

horren arrazoia edozein izanik ere: jaiotza,adina,arraza, sexua….. 

c) Jazarpen sexista, hitzez, hitzik gabe edo fisikoki edozein jokabide izatea eta 

horren helburua edo ondorioa pertsona horren duintasunari erasotzea edo 

kikilduta, etsai, makurrarazita, irainduta edo laidoztatua sentiarazteko giroa 

sortzea bada. 

d) Hezkuntza Komunitateko edozein kideren aurkako eraso fisiko edo psikologikoa. 

e) Ikastetxeko kideak tabakoa, alkohola edo drogak kontsumitzera bultzatzea. 

f) Bizikidetzaren aurkako jokabide guztiak, taldean egiten direnean edo haien berri 

nahita zabaltzen denean, baita berdinen arteko tratu txarreko egoeretan parte 

hartzen dutenean ere. 

g) Liskar edo jokabide erasokorrak eragitea edo jokabide horietan parte hartzea, 

betiere lesioak eragiteko arrisku larria sortzen bada. 

h) Nahita kalteak eragitea ikastetxearen instalazioetan edo ondasunetan, ikastetxeko 

langileei, beste ikasle batzuei edo beste pertsona batzuei, bai bakarka bai taldean. 

i) Ordena nahasten duten jokabideak autobusean edo eskolako jangelan, betiere 

hezkuntza-komunitateko edozein kiderentzako egoera arriskutsuak sortzen 

badituzte. 

j) Grabazio-baliabideak erabiliz, besteek ohorerako, intimitaterako edo irudi 

propiorako duten eskubidea ez errespetatzea, aldez aurretik haiek, edo, hala 

badagokio, haien gurasoek edo legezko ordezkariek, horrelakorik nahi ez dutela 

esanbidez adierazi badute. 

k) Ikastetxeko jarduneko egintzetan beste edonoren izena erabilita aritzea. 
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l) Eskolako dokumenturen bat edo erregistroren bat kaltetzea, trukatzea edo 

aldatzea, baita dokumentu akademikoak ezkutatzea edo baimenik gabe ateratzea 

ere. 

m) Delitua edo zigor-arloko hutsegitea den edozein egintza, nahita egin bada. 

n) Ikasturte berean gehienez ere hiru aldiz egitea aurreko artikuluan adierazitako 

bizikidetzaren aurkako edozein jokabide, betiere aurreko biak zuzendu badira eta, 

hala dagokio, gurasoei edo legezko ordezkariei jakinarazi bazaizkie. 

 

Aurreko artikuluetan bildutako jokabideak eskolako eremutik edo ordutegitik 

kanpo egiten direnean ere zuzenduko dira, betiere ikastetxeak programatutako jarduera 

osagarrien edo eskolaz kanpokoen jardunean egiten badira, jangela-edo garraio-

zerbitzuak erabiltzen diren bitartean, edo eskolako jarduerarekin kausa-ondorio 

harremana dagoela egiaztatzen denean. 

 

Eta ikasleen eskubideen eta betebeharren dekretuan jasotzen diren guztiak,  Eusko 

Jaurlaritzak argitaratua. 

 

4. HEZKUNTZAKO NEURRI ZUZENTZAILEAK  

4.1 JOKABIDE DESEGOKIEN ZUZENKETA: 

Honako neurri hauetako baten edo gehiagoren bidez zuzenduko dituzte jokabide 

desegokiak: 

a) Izandako jokabide desegokiari eta haren ondorioei buruzko hausnarketa, 

norberarentzat nahiz Hezkuntza Komunitaterako. 

b) Kaltetuak izan diren pertsonen aurrean jokabidea desegokia izan dela onartzea. 

c) Jokabide-eredu egokiak ikasteko eta barneratzeko jarduerak egitea. 

d) Desagertarazi nahi den Jokabide desegokiaren nolakotasunarekin zerikusia duen 

zereginen bat egitea. 

e) Zuzendariaren, ikasketaburuaren edota une horretantxe ikastetxearen ardura duen 

zuzendaritza taldeko kideren baten aurrean agertzeko agindua. 

 

Eta ikasleen eskubideen eta betebeharren dekretuan jasotzen diren neurriak,  

Eusko Jaurlaritzak argitaratua. 

 

4.2 IKASTETXEKO BIZIKIDETZAREN AURKAKO JOKABIDEN 

ZUZENKETA: 

 

 Bizikidetzaren aurkako jokabideak zuzentzeko zuzendariak honako neurri 

hauetako bat edo gehiago aplikatu ahalko ditu: 
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a) Bizikidetzaren aurkako jokabideari eta haren ondorioei buruzko hausnarketa eta 

jokabidea bideratzeko orientazioak.  

b) Familiei jakinarazi egingo zaie hurrengo baremoaren arabera:  

6. LH: 6 gertakari ebaluaketa berean 

5. LH: 8 gertakari ebaluaketa berean 

4. LH: 10 gertakari ebaluaketa berean 

3. LH: 12 gertakari ebaluaketa berean 

2. LH: Gertakariak ahoz edo idatziz jakinaraziko zaie familiei. 

1. LH: Gertakariak ahoz edo idatziz jakinaraziko zaie familiei. 

Ebaluaketa berean 3 jakinarazpenen pilaketa LHko Ikastetxeko Barne Araudiaren 

Funtzionamenduan agertzen diren zuzenketa erizpideen bitartez zuzenduko da. 

 

c) Ohartarazpena, ikasle adingabeen kasuan, gurasoak edo legezko ordezkariak bertan 

direla. 

d) Ikaslea taldez edo gelaz aldatzea, aldi baterako edo behin betiko. 

e) Eragindako kalteen ordainketa. 

f) Lan hezigarriak edo eragindako kalte materialak konpontzeko lagungarriak diren 

zereginak egitea, betiere desagertarazi nahi den jokabidearekin zerikusia duena, edo 

hala dagokio, ikastetxeko jarduerak hobetzeko eta garatzeko lagungarriak direnak, 

betiere hiru hilabetez gehienez ere. 

g) Ikasgai bateko edo bat baino gehiagoko eskoletara nahiz ikastetxera joateko 

eskubidea etetea, ikasle adingabeen gurasoekin edo legezko ordezkoekin elkarrizketa 

izan arte. Neurri horrek ezin izango du hiru egun baino gehiago iraun. 

h) Eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzeko eskubidea etetea, jokabide hori hiru 

hileko akademikoaren azken hilabetean gertatu bada, hurrengo hiruhilekoa amaitu 

arte. 

i) Eskolaz kanpo egin behar diren jarduera osagarrietan parte hartzeko eskubidea etetea, 

jokabide hori hiru hileko akademikoaren azken hilabetean gertatu bada, hurrengo 

hiruhilekoa amaitu arte. 

j)  Jangela-zerbitzua edo garraio-zerbitzua erabiltzeko eskubidea etetea, jokabide hori 

hiru hileko akademikoaren azken hilabetean gertatu bada, hurrengo hiruhilekoa 

amaitu arte. 

 

Eta ikasleen eskubideen eta betebeharren dekretuan jasotzen diren neurriak,  Eusko 

Jaurlaritzak argitaratua. 
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4.3 IKASTETXEKO BIZIKIDETZARI KALTE LARRIA ERAGITEN DIOTEN  

JOKABIDEEN ZUZENKETA: 

 

Bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak  zuzentzeko zuzendariak honako 

neurri hauetako bat edo gehiago aplikatu ahalko ditu: 

a) Lan hezigarriak eskola-ordutegitik kanpo egitea, edo ikastetxeko jarduerak 

hobetzeko eta garatzeko lagungarriak direnak, edo, hala badagokio, eragindako kalte 

materialak konpontzeko lanak, betiere sei hilabetez gehienez ere. 

b) Arlo edo irakasgai bateko edo gehiagoko eskoletara joateko eskubidea etetea hiru 

eskola-egunetik hogeira bitartean. Horren ondorioz, ikasleak ez du etengabeko 

ebaluazioa galduko, betiere lan jakin batzuk edo etxerako zeregin jakin batzuk egiten 

baditu, hartarako izendatutako irakasleek kontrolatuta. 

c) Ikastetxera joateko eskubidea etetea hiru eskola-egunetik hogeira bitartean. Horren 

ondorioz, ikasleak ez du etengabeko ebaluazioa galduko, betiere lan jakin batzuk edo 

etxerako zeregin jakin batzuk egiten baditu, hartarako izendatutako irakasleek 

kontrolatuta. 

d) Eskolaz kanpoko jardueretan edo ikastetxetik kanpoko jarduera osagarrietan parte 

hartzeko eskubidea edo eskola-garraioko zerbitzua edo jangela-zerbitzua erabiltzeko 

eskubidea etetea. Neurri hori ikasturtea amaitu arte aplikatu ahal izango da. 

 

Eta ikasleen eskubideen eta betebeharren dekretuan jasotzen diren neurriak,  

Eusko Jaurlaritzak argitaratua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azken orrazkera: 2022eko iraila 


