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BARNE FUNTZIONAMENDUKO ARAUBIDEAK 

 

 

1.- IKASLEEN ESKUBIDEAK 

 

Ikasle adingabeei eskubide hauek onartzen zaizkie: 

 

a) Beren nortasuna guztiz garatzeko aukera emango dien hezkuntza 

integrala jasotzeko eskubidea. 

b) Ikasleen eskubidea arreta berehala jasotzeko. 

c) Ikastetxeak ikasleen ohorea, intimitatea eta irudi propio babesteko 

eskubidea. 

d) Errendimendu akademikoaren balioespen objetiboak izateko 

eskubidea. 

e) Eskola-eta lanbide-orientaziorako eskubidea. 

f) Osotasun, nortasun eta duintasun pertsonaleko eskubidea. 

g) Kontzientzia-askatasunerako eskubidea beren erlijio-sinesmenak 

nahiz sinesmen moral eta ideologikoak errespeta diezazkieten. 

h) Ikastetxeen biltzeko eskubidea eskolako nahiz eskolaz kanpoko 

jarduerak gauzatzeko, baita hezkuntza edo trebakuntza xede duten 

jarduerak gauzatzeko ere. 

i) Adierazpen-askatasunerako eskubidea ikasttxeetan.  

j) Ikasleek elkartzeko duten eskubidea. 

k) Ikasleek ikastetxeko jardueran eta bizimoduan parte hartzeko 

eskubideka dute. 

l) Informazioa erbiltzeko eskubidea. 

m) Aukera-berdintasunerako eskubidea, hainbat arlotako gabeziak eta 

desabantailak ( pertsonalak, familia-arlokoak, ekonomikiak, 

sozialak eta kulturalak ) konpentsatzeko. 

n) Gizarte-babeserako eskubidea familia- ezbeharren edo istripuen 

kasuan. 

o) Ikastexearen harremanarekin jarraitzeko eskubidea, ikasketak 

bukatu ondoren. 

p) Ikastetxean ikasleen eskubideak errespetatzen direla bermatzea. 
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2.- BIZIKIDETASUN ARAUAK 
 

Ikastetxearen helburuak eta hezkuntza komunitateko paraideen 

heldutasuna lortzeko ezinbesstekoa da bizikidetasun egokia. 

 

Ikasleek betebeharra hauek dituzte: 

 

a) Ikasteko betebeharra. 

b) Prestakuntza-jardueretan parte hartzeko betebeharra, eskolan 

eguneroko lanean parte hartuz, irakasleak agindutako etxerako 

lanak egunean ekarriz, irakaslea etortzen denerako materiala prest 

izanez,  eta irakasle eta zuzendariaren aginduei jarraituz. 

c) Bertaratzako betebeharra: g.0uraso edo tutoreek idatzitako ohar 

baten bidez atzerapenak edo ausentziak justifikatu tutoreari edo 

irakasleari. Falta bat justifikaturik dagoela ulertzen dugu 

ikasleek, bere gurasoek edo tutoreek sinaturiko agiria ekartzen 

dutenean edota dagokion erakundearen pertsonak 

emandakoan (sendagileak, psikologoak,...): 

- Ausentziak jakinez gero, lehenago justifikatu edo bestela 

hurrengo egunean. 

- Ikasturtearen garapenean eragina duten gaixotasunak 

sendagileak justifikatuak izango dira. 

- Azterketara zenbait ausentzia jarraian gertatzen badira, kasu 

bakoitza aztertuko da eta erabaki bat hartuko da. 

d) Bizikidetza eta lan giroa errazteko betebeharra, ikastetxeak 

eskeintzen duen heziketa eredu eta barne funtzionamenduko 

araudiaren arabera. 

e) Norberaren kontzientzia-askatasuna eta hezkuntza komunitateko 

kideen erlijioaren eta moralaren arloko sinesmena, duintasuna, 

osotasuna eta intimitatea errespetatzeko betebeharra. 

f) Eskolako arauak errespetatzeko betebeharra. 

g) Instalazioak errespetatzeko betebeharra. 

h) Ikasgai aldaketetan gelan egoki eta lehiotik azaldu gabe eta atea 

itxitarekin itxaron hurrengo irakaslea etorri arte. 

i) Gurasoei zuzenduritako ohar eta gutun guztiak beraiei eman, baita 

irakasleei beraientzat diren ohar eta egiaztagiriak ere. 

j) Zigorrak bete. 

k) Ez hartu, erakutsi edo banatu drogarik eskola orduetan. 

l) Giza-harreman egokiak, batez ere hizkuntza zuzena erabiliz. 

m) Norberaren garbitasuna eta itxura zaindu. 
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n) Zuzenketa eta oharren aurrean, aldeko jarrera izan.Hezkuntza-

elkarte eta honekin erlazionatzen diren instituzio eta pertsona 

guztien ondasunak eta segurtasuna errespetatu. 

o) Hezkuntza-elkarte, guraso edo tutoreen identitatea ez ordezkatu. 

p) Ikastetxe barruan, bertako iharduera eten dezaketen tresnak ez 

ekarri ( alarmak, Mp3, Mp4, eskuko telefonoa, argazki makinak...). 

q) Ordutegi eta egutegia zehatz bete. 

r) Jolastorduetan eta ordutegitik kanpo gelan egoteko baimena eskatu. 

 

 

3.-BIZIKIDETASUNAREN AZTORAKETA 

 

Bizikidetasuna arauak betetzen ez dituzten ikasleek aztoratzen dute. 

Bizikidetasunaren aztoraketak izan daitezke: jokabide desegokiak, 

bizikidetzaren aurkako jokabideak eta bizikidetzari kalte larria 

eragiten dioten jokabideak. 
Zuzenketen mailaketa: 

 

1. Egoera aringarriak: 

a) Portaera ez egokiren bat-bateko onarpena. 

b) Intentziorik gabe egin izana. 

c) Bizikidetasuna errezten duen ohiko jarrera baten behaketa. 

 

2. Egoerak astungarriak: 

a) Nahita egin izana eta lehenaldia ez izatea. 

b) Etorri berriei edo txikiagoei irainak eta minak egitea 

c) Xenofobia, arrazakeria, diskriminazioa, droga kontsumoa edo 

bortizkeria bultzatzen duen ekintza oro. 

 

Jokabide desegokiak 

 

a) Ikastetxeko eguneroko funtzionamendu ona apurtzen duten ekintza 

bidegabeak. 

b) Bizikidetasuna oztopatzen duten jarrerak 

c) Jolastorduetan eta ordutegitik kanpo gelan egotea. 

d) Ikasgai aldaketetan, portaera ona ez izatea, ikasgelan ez egotea eta 

hurrengo ikasgaiaren liburuak prest ez izatea. 

e) Justifikatu gabeko puntualtasun-hutsegiteak. 

f) Justifikatu gabeko bertaratze hutsegiteak. 

g) Ikastetxeko instalazioei, ikastetxeko materialari eta hezkuntza-

komunitateko gainerako kideen gauzeei narriadurak eragitea 

zabarkeriagatik gertatzen denean. 
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h) Irakasleek edo agintari akademikoek agindutakoa ez betetzea, 

betiere ikasleak haiek mespretsatzen eta iraintzen ez baditu edo 

disziplina nahita hausten ez badu. 

i) Hezkuntza komunitateko kideen aurkako adeitasunik ezako 

jarrerak, keinuak edo hitzak. 

j) Ikastetxeko Gobernu Organoak debekatutako ekipoak, materialak, 

jantziak edo apartuak ikastetxean eramatea (alarmak, mp3, mp4, 

argazki kamara, sakelako telefonoa eta besteak). 

k) Ikastetxeko ekipamendua baimenik gabe edo baimendutakoak ez 

diren helburuetarako erabiltzea. 

l) Ikastetxeko langileei gezurra esatea edo informazio faltsua ematea, 

beti ere horrek hezkuntza-komunitateko inori kalterik egiten ez 

badio. 

m) Kalifikaziorako baliatuko diren azterketa, proba edo ariketetan 

kopiatzea edo besteei norberarena kopiatzen erraztea. 

n) Hartarako baimenik ez dutenei ikastetxean sartzeko erraztea. 

o) Ikaskideen gauzak nahita erabiltzea, haien borondatearen aurka. 

p) Gai bakoitzarako den material egokia ez ekartzea. 

q) Indarreko legerian adierazten direnak 

 

- Hutsegite hauek, larriagotuz gero, bizikidetzaren aurkako 

jokabideak edo bizikeditzari kalte larria eragiten dioten 

jokabide bihurtuko dira. 

- Hutsegite hauek, behin eta berriz eginez gero, bizikidetzaren 

aurkako jokabideak edo bizikeditzari kalte larria eragiten 

dioten jokabide bihurtuko dira. 

 

Bizikidetzaren aurkako jokabideak 

 

a) Ipinitako zuzenketak ez betetzea. 

b) Norberarenak ez diren ondasunetaz jabetzea. 

c) Behar den bezala justifikaturik ez dauden piper egiteak edota behin 

eta berriz izandoko atzerapenak. Baita ordutegiaren barruan 

ikastetxetik hanka egitea ere. 

d) Ikastetxe barruan drogak izatea edo hartzea. 

e) Eskola inguruan erretzea. 

f) Irakasleen eta ikastetxeko gainerako langileen aginduak ez betetzea 

betiere horrekin batera diziplinarik eza agertzen bada edota iraina, 

mespretxuak, desafioak, edo mehatxuak egiten badira. 

g) Ikaskideen edo hezkuntza-komunitateko gainerako kideen aurkako 

mehatxuak edo irainak. 
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h) Azterketa-ereduak lapurtzea edo erantzunak kopiatzea, eta horiek 

guztiak hedatzea, saltzea edo erostea. 

i) Noten boletinetan edo gurasoentzako nahiz legezko 

ordezkarientzako beste edozein dokumentutan edo 

jakinarazpenetan aldaketak egitea eta dagokion hartzaileei ez 

ematea edo erantzunak aldatzea. 

j) Kalteak eragitea ikastetxeko lokaleei, altzariei, materialari edo 

dokumentuei, edo hezkuntza-komunitateko gainerako kideen 

gauzeei, jokabide hori ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten 

dion jokabidea ez bada. 

k) Hezkuntza-komunitateko kideen ohorerako eta intimitaterako 

eskubidea ez errespetatzea, haien baimenik gabe grabazio-

bitartekoak erabiliz, edo, ikasleen kasuan, gurasoen edo legezko 

ordezkarien baimenik gabe. 

l) Ikasleen eta irakasleen irudia behar ez bezala erabiltzea Meet 

bideo-deien tresna erabiltzean 

m) Beste edonori bere eskubideak baliatzeko aukera galaraztea, 

indarkeria erabili gabe, eta bese edonor bere borondatearen aurka 

zerbait egitera behartzera, betiere indarkeriarik erabili gabe. 

n) Ordena nahasten duten portaerak eskolako jangelan edo jarduera 

osagarrietan, betiere bizikidetzan kalte larria eragiten ez badute. 
o) Hezkuntza-komunitateko edozein kiderengan lesio fisikoak eragin 

ditzaketen objektuak zuhurtziarik gabe erabiltzea. 

p) Ikastetxeko langileei gezurra esatea, informazio faltsua ematea edo 

norberaren nortasuna ezkutatzea, horren ondorioz hezkuntza-

komunitateko beste kide batzuei kalte egiten bazaie. 

q) Diskriminazioa dakarren edozein egintza edo jokabide, diskriminazio 

horren arrazoia edozein izanik ere: jaiotza, adina, arraza, sexua, egoera 

zibila, orientazio sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa, osasun-egoera, 

kultura, erlijioa, sinesmena, ideologia,… Betiere bizikidetzan kalte 

larria eragiten duen jokabidetzat hartzen ez bada. 

r) Indarreko legerian adierazten direnak. 

 - Hutsegite hauek, larriagotuz gero, bizikidetzari kalte larria 

eragiten dioten jokabide bihurtuko dira. 

 - Hutsegite hauek, behin eta berriz eginez gero, bizikeditzari kalte 

larria eragiten dioten jokabide bihurtuko dira 

 

Bizikidetzako aldaketa oso larriak  

 

a) Ikastetxearen Berezko Izaerarekin edo/eta IHP-rekin bat ez datozen 

ekintzak eta hutsegiteak. 

b) Ikastetxearen ekintzak eragozten dituzten arrazoi gabeko jarrerak. 

c) Diziplinarik gabeko egintza edo obedientzia-ukatze esplizitu guztiak, 

ezarritako neurri zuzentzaileak betetzeari uko egitea barne, baita 
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hezkuntza-komunitateko kideen aurkako adierazpen biziki laidogarri 

edo iraingarriak ere, laido edo irain horiek edozein modutan adierazita. 

d) Diskriminazioa dakarten edo adierazten duten irainak erabiltzea, 

diskriminazio horren arrazoia edozein izanik ere: jaiotza, adina, arraza, 

sexua, egoera zibila, orientazio sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa, 

osasun-egoera, hizkuntza, kultura, erlijioa, sinesmena, ideologia, edo 

beste edozein egoera edo zirkunstantzia pertsonal, ekonomiko edo 

sozial. 

e) Jazarpen sexista, nahi ez duen pertsona batekin eta pertsona horren 

sexua dela-eta, 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. 

f) Hezkuntza-komunitateko edozein kideren aurkako eraso fisiko edo 

psikologikoa. 

g) Tabakoa, alkohola eta drogak kontsumitzera edo eta banatzera 

bultzatzea. 

h) Bizikidetzaren aurkako jokabide guztiak, taldean egiten direnean edo 

haien berri nahita zabaltzen denean, baita berdinen arteko tratu txarreko 

egoeretan parte hartzen dutenean ere. 

i) Liskar edo jokabide erasokorrak eragitea edo jokabide horietan parte 

hartzea, betiere lesioak eragiteko arrisku larria sortzen bada. 

j) Nahita kalteak eragitea ikastetxearen instalazioetan edo ondasunetan, 

ikastetxeko langileei, beste ikasle batzuei edo beste pertsona batzuei, bai 

bakarka bai taldean. 

k) Ordena nahasten duten jokabideak eskolako jangelan, betiere 

hezkuntza-komunitateko edozein kiderentzako egoera arriskutsuak 

sortzen badituzte. 

l) Grabazio-baliabideak erabiliz, besteek ohorerako, intimitaterako eta 

irudi propiorako duten eskubidea ez errespetatzea, aldez aurretik haiek, 

edo, hala badagokio, haien gurasoek edo legezko ordezkariek, 

horrelakorik nahi ez dutela esanbidez adierazi badute. 

m) Ikastetxeko jarduneko egintzetan beste edonoren izena erabilita aritzea. 

n) Euskarri idatzian edo informatikoan dagoen eskolako dokumenturen bat 

edo erregistroren bat kaltetzea, trukatzea edo aldatzea, baita dokumentu 

akademikoak ezkutatzea edo baimenik gabe ateratzea ere. 

o) Delitua edo zigor-arloko hutsegitea den edozein egintza, nahita egin 

bada. 

p) Ikasturte berean gehienez ere hiru aldiz egitea aurreko puntuetan 

adierazita, betiere aurreko biak zuzendu badira eta, hala badagokio, 

gurasoei edo legezko ordezkariei jakinarazi bazaizkie. 

q) Bildutako jokabideak eskolako eremutik edo ordutegitik kanpo egiten 

direnean ere zuzenduko dira, betiere ikastetxeak programatutako 

jarduera osagarrien edo eskolaz kanpokoen jardunean egiten badira, 
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jangela- edo garraio-zerbitzuak erabiltzen diren bitartean, edo eskolako 

jarduerarekin kausa-ondorio harremana dagoela egiaztatzen denean. 

r) Indarreko legerian adierazten direnak. 

 

- Hutsegite hauek nolabaiteko arintasunarekin edo irakasle 

taldearen iritzia dela bide aldaketa Bizikidetzaren aurkako 

jokabideak izan daitezke. 
 

 

4.-ZUZENKETA ERIZPIDEAK 

 

Jokabide desegokiei dagozkienak 

 
Jokabide desegokiak konpon daitezke edozein arduradun edo 

irakasleren bitartez hurrengo bideak jarraituz: 

 

a) Ohartarazpen pribatua, ahozkoa zein idatzizkoa. 

b) Tutorearen koadernoan launa falta duten bakoitzean familiari berria 

ematea. 

c) Eragozpena eragin duen objetua gordeko zaio eguna bukatu arte. 

Sakelako telefonoen kasuan jasoko dira guraso esto tutorea bere bila 

etorri arte. 

d) Izandako jokabide desegokiari eta berarentzat edo hezkuntza 

komunitatearentzat, haren ondorioei buruzko hausnarketa. 

e) Kaltetuak izan diren pertsonen aurrean jokabidea desegokia izan dela 

onartzea. 

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

g) Desagertu nahi den Jokabide desegokiaren nolakotasunarekin zerikusia 

duen zereginen bat egitea. 

h) Zuzendariaren, ikasketaburuaren edota une horretantxe ikastetxearen 

ardura duen pedagogi taldeko kideren baten aurrean agertzeko agindua. 

i) Bostgarren puntualitate falta, justifikatu gabe badaude, eginetik aurrera 

neurriak hartuko dira: jolasorudrik gabe geratu, eskolan astelehenen bat 

17tik 19etara geratu, berandu iritsi den klasera debekatu sartzea... 

j) Gai bakoitzarako material egokia ez ekartzeak, notan eragina eduki 

dezake. 

k) Baita ikasleen eskubide eta betebeharren dekretuan adierazten diren 

beste neurriak ere. 

 

 

 -Ebaluazio berean etxera lau ohar eramatea bizikidetzaren 

aurkako jokabidea edo bizikidetzari kalte larria egiten dioten 

jokabideak izan daitezke. 
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Bizikidetzaren aurkako jokabideei dagozkienak 

 

Bizikidetzaren aurkako jokabideak zuzentzeko, zuzendariak honako neurri 

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

hausnarketa eta jokabidea bideratzeko orientazioak. 

b) Ohartarazpen idatzia. 

c) Ohartarazpena, ikasle adingabeen kasuan, gurasoak edo legezko 

ordezkariak bertan direla. 

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

e) Lan hezigarriak edo eragindako kalte materialak konpontzeko 

lagungarriak diren zereginak egitea, edo hala badagokio, ikastetxeko 

jarduerak hobetzeko eta garatzeko lagungarriak direnak, betiere hiru 

hilabetez gehienez ere. Kalteen konponketaren balioa, kalteak egin 

dituena ordaindu behar izando du.  

f) 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. 

g) Jarduera osagarrietan edo eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzeko 

eskubidea etetea, gehienez ere zuzendutako jokabidea egin den 

hiruhilekoa amaitu arte. 

h) Eskolaz kanpo egin behar diren jarduera osagarrietan parte hartzeko 

eskubidea etetea, gehienez ere zuzendutako jokabidea egin den 

hiruhilekoa amaitu arte. 

i) Jangela-zerbitzua edo garraio-zerbitzua erabiltzeko eskubidea etetea, 

gehienez ere zuzendu beharreko jokabidea egin den hiruhilekoa amaitu 

arte. 

j) Baita ikasleen eskubide eta betebeharren dekretuan adierazten diren 

beste neurriak ere. 

 

Bizikidetzari kalte larria reagiten dioten jokabideei  dagokienak 

 
Ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak 

zuzentzeko zuzendariak honako hauetako edozein neurri aplikatuko du: 
 
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 
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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 jangela-zerbitzua erabiltzeko 

eskubidea etetea. Neurri hori ikasturtea amaitu arte aplikatu ahal izango 

da. 

e) Baita ikasleen eskubide eta betebeharren dekretuan adierazten diren 

beste neurriak ere. 

 

 

5.- NEURRI ZUZENTZAILEAK APLIKATZEKO PROZEDURAK 
 
a) Ikasgelan, ikastetxeko beste eremuetan edota ikastetxetik kanpo 

ikasleak haien zainketa zuzenaren pean dauden bitartean, ikastetxeko 

irakasle guztiek ikasleen jokabide desegokiak berehala zuzentzeko esku-

mena dute. 

b) Irakasle guztiek eskumena dute haien aurrean kontrakoa den edo 

bizikidetzan kalte larriak eragiten dituen jokabidea gertatzen den unean 

bertan ikasleari errieta egiteko. Irakasleek, halaber, ikaslea zuzenda-

riarengana edo une horretan ikastetxearen arduradun den pedagogi 

taldeko kideren batengana bidaltzeko eskumena dute, betiere, pertsonek 

edota objektuek kalteak jasotzea ekiditeko berehala hartu behar diren 

neurriak bazter utzi gabe. 

c) Zuzendaria da kontrakoak diren edota bizikidetzan kalte larriak eragiten 

dituzten jokabideak zuzentzeko eskumena duen organoa. 

d) Ordezkaritza Organo Gorena edo Eskola Kontseilua da ikasleen 

eskubideei eta betebeharrei buruzko Dekretuak ezartzen dituen mugetan 

zuzendariak hartu dituen erabakiak berrikusteko eskumena duen 

organoa. 

e) Zuzendariak emandako ebazpenaren aurka, ikasleak edo, haren lekuan, 

haren gurasoek edo legezko ordezkariek, erreklamazioa aurkeztu ahalko 

dute konpetentzia duten organuetan (Eskola Kontseiluan, Hezkuntzako 

Lurralde ordezkari, Ikerketa Saileko Hezkuntza sailburuordea), ikasleen 

eskubideei eta betebeharrei buruzko dekretoak adieazten duen moduan. 

f) Jarrerei, ipinitako neurriei eta  familiei bidalitako oharrei buruzko 

idatzizko erregistro bat egingo da. 

g) Bizikidetzaren aurkako jokabide eta bizikidetzari kalte larri eragiten 

dioten jokabideak zuzentzeko neurriak, ikasleen eskubideei eta 

betebeharrei buruzko dekretuko 58-80 bitarteko artikuluetan agertzen 

diren prozedurak erabiliko dira. 
 

Azken orraztua:2022-ko irailean 
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Araudi hau honako honetan oinarrituta dago: 

 

 

IKASLEEN 

BETEBEHARRAK ETA ESKUBIDEAK 

 

 

ABENDUAREN 2ko 201/2008 DEKRETUA, Euskal Autonomi 

Erkidegoko unibertsitaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen 

eskubideei  eta betebehar buruzkoa. 

(EHAA - 2008ko abenduak 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


