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ATARIKO TITULUA  
1. art.- Helburua 
Araudi honek ikastetxearen antolakuntza eta funtzionamendua arautu eta 
hezkuntza komunitatea osatzen duten guztien parte hartzea bultzatu nahi 
du. 
2. art.- Printzipio eragileak 
Ikastetxeko antolakuntza eta funtzionamendua printzipio hauek gidatuko 
dituzte: 
a) Ikastetxeko kristau izaera. 
b) Izaera propioan, pastoralgintzako proiektuan eta hezkuntza proiektuan 

biltzen den eskaintza osoki burutzea. 
c) Ikastetxea hezkuntza komunitate bihurtzea. 
3. art.- Ikastetxea hondasun publikoekin sostengatzen da 
Calasancio ikastetxea LODEko (Hezkuntzarako eskubidea arautzeko 
8/1985 lege organikoa, 1985eko uztailaren 3koa) I. titulua, III. kapituluak 
aipatzen dituen artean kokatuta dago eta itunpeko mailetan lege hauek 
aplikatu dakizkioke: LODEko IV titulua eta lege hori garatzen duten 
arauak; LOPEG-eko (parte hartzeko eta ikastetxeak ebaluatu eta gober-
natzeko 9/1995 lege organikoa, 1995eko azaroaren 20koa) azken xeda-
penetako lehena; LOCE (Hezkuntza kalitaterako 5/2002 lege organikoa, 
2002ko abenduaren 23koa); baita unean uneko indarrean dauden araudi 
eta legeak.  
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I. TITULUA: HEZKUNTZA  
KOMUNITATEA  

4. art.- Hezkuntza komunitateko kideak 
1. Ikastetxea hezkuntza komunitate bezala eratzen da. Elkarte horretako 
pertsona guztiak harremanetan daude eta hezkuntza jarduerako partaide 
dira. 
2. Hezkuntza komunitatearen barruan eginkizun eta erantzukizunak des-
berdinak dira, bakoitzak (erakunde titularra, ikasleak, irakasleak, monitore 
eta entrenatzaileak, gurasoak, administrazio eta zerbitzuetako langileak, 
eta beste lankide batzuk) proiektu komunari ematen dionaren neurrian. 
5. art.- Hezkuntza komunitateko kideen eskubideak 
Hezkuntza komunitateko kideen eskubideak hauek dira: 
a) Beren eskubide, segurtasun eta duintasun pertsonaletan errespetatuak 

izatea. 
b) Izaera propioa, hezkuntza proiektua, pastoralgintzako proiektua eta 

barne araudia ezagutzea. 
c) Araudi honetan erabakita dagoen arabera, ikastetxeko funtzionamen-

duan eta bizitzan parte hartzea 
d) Estamentu bakoitzak, erakunde titularrak aurretik onartzen badu, ikas-

tetxean bilerak egitea eskola bizitzako arazoak tratatzeko. Eta ez bada 
ikastetxearen funtzionamendu arrunta oztopatzen edo ez badoa izaera 
propioaren aurka, beti onartuko du. 

e) Hezkuntza komunitateko estamentu bakoitzak, legeak erabaki duena-
ren arabera, bere kideekin elkarteak eratzea. 

f) Eskaera eta kexu idatziak kasuari dagokion organoaren aurrean aur-
keztea.  

g) Beren eskubideak urratu diren kasuetan organo egokiaren aurrean 
erreklamazioa egitea. 

h) Dagozkien organoetan beren ordezkariak izango direnak hautatu eta 
aukeratu izanez gero karguan aritzea. 

i) Legeek, izaera propioak eta araudi honek onartzen dituzten beste es-
kubide guztiak erabiltzea. 

6. art.- Hezkuntza komunitateko kideen betebeharrak 
Hezkuntza komunitateko kideen betebeharrak hauek dira: 
a) Hezkuntza komunitatea osatzen duten erakunde titularraren, ikasleen, 

irakasleen, monitore eta entrenatzaileen, gurasoen, administrazio eta 
zerbitzuetako langileen eta beste kide batzuen eskubideak errespetat-
zea. 
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b) Izaera propioa, hezkuntza proiektua, pastoralgintzako proiektua, barne 
araudi hau, eta ikastetxeko jarduera eta zerbitzuen organizazio eta 
funtzionamendu arauak errespetatzea. 

c) Ikastetxearen izen ona eta irudia errespetatzea. 
d) Partaide diren organoen bileretara joan eta haietan parte hartzea. 
7. art.- Bizikidetza arauak  
1. Ikastetxeko bizikidetza arauek bultzatu behar diren jokabideen 
ezaugarriak zehazten dituzte. Jokabide horiekin helburu hauek lortu nahi 
ditugu: 
a) Pertsonaren hazkuntza integrala. 
b) Ikastetxearen hezkuntza helburuak. 
c) Hezkuntza komunitatearen garapena. 
d) Harreman giro on eta hezitzailea ikastetxean.  
e) Hezkuntza jardueran parte hartzen duten pertsona guztien eskubideak 

errespetatzea. 
2. Ikastetxeko bizikidetza arauak hauek dira: 
a) Pertsona guztien segurtasun fisiko eta morala eta haien ondasunak 

errespetatzea, bai hezkuntza komunitatea osatzen dutenenak, bai, ber-
tan ekintzak edo zerbitzuak egiteko kausaz, ikastetxearekin harremane-
tan dauden pertsona eta erakundeenak. 

b) Aniztasunaren aurrean tolerantzia eta ez diskriminatzea.  
c) Tratuan zuzentasuna, bereziki, hizkera edukatua erabiliz. 
d) Lan eta eginkizun propioa erantzukizunez egiteko interesa  
e) Hezkuntza komunitateko beste kideen lan eta  eginkizunarekiko erres-

petua. 
f) Lankidetza hezkuntza eta bizikidetza jardueretan.  
g) Fede ona eta leialtasuna eskola bizitzan. 
h) Garbitasun eta irudi pertsonala zaindu eta gai honi buruz ikastetxeak di-

tuen arauak betetzea. 
i) Jarrera positiboa ohar eta zentzarazpenen aurrean.  
j) Ikastetxeko eraikina, altzariak, instalazioak eta materiala beren helbu-

ruen eta funtzionamendu arauen arabera egoki erabili, eta ikastetxeko 
zenbait barrutitara sartzeko debekua errespetatzea. 

k) Eta orokorrean, indarrean diren legeetan eta araudi honetan hezkuntza 
komunitateko eta estamentu bakoitzeko kideei adierazten zaizkien be-
tebeharrak betetzea. 

LEHEN KAPITULUA: ERAKUNDE 
TITULARRA 

8. art.- Erakunde titularra   
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Ikastetxeko erakunde titularra “Las Escuelas Pías de Vasconia – Eskola-
pioen Euskal Barrutia” da, eta legezko erantzulea aita probintziala da. Zu-
zenbida: F. Baraibar 36, 01003 GASTEIZ. 
9. art.- Erakunde titularraren eskubideak  
Erakunde titularraren  eskubideak hauek dira: 
a) Ikastetxeko izaera propioa ezarri, harekiko errespetua bermatu eta 

haren eraginkortasuna sustatzea. 
b) Ikastetxeko hezkuntza proiektua egiteko lanak sustatu, eta bere onar-

pena eskola kontseiluari proposatzea. 
c) Ikastetxea zuzendu, haren ordezkapena izan, eta azken batean hura 

antolatzeko eta kudeatzeko erantzukizuna hartzea. 
d) Ikastetxeko kudeaketa ekonomikoa zuzentzea. 
e) Irakaskuntza berriak emateko baimenaren eskaera, oraingo baimena-

ren aldaketa eta amaiera eta erakunde titularraren betebeharrak aldat-
zen dituen beste edozein arazori buruz erabakitzea. 

f) LODEn (Hezkuntzarako eskubidea arautzeko lege organikoa) aipaturiko 
itunak sinatu eta haien aldaketa edo amaiera eskatzea. 

g) Eskainiko diren jarduerak eta zerbitzuak erabakitzea. 
h) Barne araudia egiteko lanak sustatu eta eskola kontseiluari onar dezan 

aurkeztea  
i) Ikastetxea gobernatu eta kudeatzeko kide bakarreko organoak izendatu 

eta kargutik kentzea. 
j) Araudi honek adierazten duen arabera, ikastetxeko eskola kontseiluan 

bere ordezkariak izendatzea. 
k) Araudi honek adierazten duen arabera, hezkuntza jarduera koordinat-

zeko organoak izendatu eta kargutik kentzea. 
l) Ikastetxeko langileak aukeratu, kontratatu, izendatu, zuzendu eta kargu-

tik kendu eta, indarrean dauden legeen arabera, lan harreman horreta-
tik sortzen diren eskubideak erabiltzea. 

m) Indarrean dauden aginduen barruan, ikasleak onartzeko araudia ezarri, 
eta haien onarpen eta egozpenaz erabakitzea. 

n) Ikasleen diziplinan, arau urratze larria denean, aurrea hartzeko eskubi-
dea izatea. 

o) Ikastetxea legeriak eta araudi honek zehazten ez dituzten esparruetan 
antolatu eta gobernatzeko jarraibideak ematea. 

p) Indarrean dagoen legeriak aitortzen dituen beste guztiak. 
10. art.- Eskumenak ordezkatzea 
Titularrak, egoki iruditzen zaion modu eta neurrian, bere eskumen eta 
eginkizunak beste baten esku utzi ditzake.  
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11. art.- Erakunde titularraren betebeharrak  
Erakunde titularraren betebeharrak hauek dira: 
a) Ikastetxeko izaera propioa, hezkuntza proiektua eta barne araudia eza-

gutaraztea  
b) Hezkuntza komunitate, gizarte, eliza eta administrazioaren aurrean, 

ikastetxeko funtzionamendu eta kudeaketatik datozen erantzukizunak 
hartzea. 

c) Ikastetxearen baimena, ikasketen antolamendua eta hezkuntza-itunak 
arautzen dituzten legeak betetzea  

BIGARREN KAPITULUA:  
IKASLEAK  

Ikasleek, hezkuntza komunitateko kideak izanda, araudi honetako 5. eta 6. 
artikuluetan agertzen diren eskubide eta betebeharrak dituzte. Modu be-
rean 7. artikuluak adierazten dituen bizikidetza arauak ere bete beharko di-
tuzte. 
Horretaz guztiaz gain, ikasleek eskubide eta betebehar hauek ere izango 
dituzte: 
12. art.- Ikasleen eskubideak  
Ikasleen eskubideak hauek dira:  
a) Bere nortasunaren garapen osoa ziurtatuko duen heziketa jasotzea. 
b) Kontzientzia askatasunean eta erlijio eta moral iritzietan errespetatua 

izatea. 
c) Errendimendu akademikoan irizpide publiko eta objektiboen arabera ba-

loratua izatea. 
d) Eskola eta lanbide orientazioa jasotzea. 
e) Dirulaguntzak (konpentsazio laguntzak, gabezia familiar, ekonomiko eta 

soziokulturala dagoenean edo babes sozialekoak, istripu edo zoritxar 
baten kasuan) lortzeko informazioa jasotzea. 

f) Ikasketak bukatu eta gero, ikastetxearekin harremanetan jarraitzea  
13. art.- Ikasleen betebeharrak   
Ikasleen betebeharrak hauek dira: 
a) Hezkuntza komunitateko kide guztien eskubide eta askatasunen erabi-

lera errespetatzera. 
b) Beren ikasle lan eta jardueretan jarrera arduratsua izatera  
c) Ikasketak jarraitzeko eta geroko lanbidean aritzeko behar duen presta-

kuntza mailari dagozkion lan eta adimen ohiturak lortzera. 
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d) Gizakiaren eta bizikidetzako oinarrizko eskubideen balioak ezagutu, 
errespetatu eta estimatzera garamatzaten ohiturak praktikatzera. 

e) Eskolako ordutegi eta egutegia bete eta izaera propioa, hezkuntza 
proiektua, barne araudia eta ikastetxeko bizikidetza arauak errespetat-
zera. 

f) Ikastetxea gobernatu  eta kudeatzeko organoen legezko erabakiak be-
te, instalazio eta ondasun materialak errespetatu, eta hezkuntza komu-
nitateko funtzionamenduan parte aktiboa hartzera. 

14. art.-  Ikasleak onartzea  
1. Ikasleak onartzea ikastetxeko erakunde titularrari dagokio. 
2. Ondasun publikoekin mantentzen diren mailetan, eskatu duten 
guztientzat plaza nahikorik ez balego, indarrean dagoen legeak agintzen 
duena egingo da. 
3. Ikastetxera sartzerakoan, ikaslea hezkuntza komunitateko kide izatera 
iristen da,  legeak eta ikastetxeko dokumentuek ematen dizkioten eskubide 
eta betebehar guztiekin. 

HIRUGARREN KAPITULUA:  
IRAKASLEAK  

Irakasleek, hezkuntza komunitateko kideak izanda, araudi honetako 5. eta 
6. artikuluetan agertzen diren eskubide eta betebeharrak izango dituzte. 
Modu berean 7. artikuluak adierazten dituen bizikidetza arauak ere bete 
beharko dituzte. 
Horretaz guztiaz gain, irakasleek eskubide eta betebehar hauek izango di-
tuzte: 
15. art.- Irakasleen eskubideak   
Irakasleen eskubideak hauke dira: 
a) Hezkuntza lana libre betetzea, izaera propioaren, hezkuntza proiektua-

ren, barne araudi honen eta daukan karguaren ezaugarrien harmonian. 
b) Ikastetxeko helburu eta baliabideen neurrian, beren lan hobekuntzarako 

eta irakaskuntzako prestakuntzaren mesederako izango diren ikastaro 
eta bileretara joateko erraztasunak izatea. 

c) Etapako hezkuntza proiektua egiteko lanetan parte hartzea. 
d) Ikastetxeko urteko planaren eta etapako curriculum proiektuaren arabe-

ra eta mintegiak eta etapak koordinatzen duten moduan bere metodo-
logia garatzea. Ados ez badaude, mintegi eta etapako iritziak balioko 
du. 

e) Etapako curriculum proiektuan ezarritako irizpideen arabera ebaluazio 
jarduna libre egitea. 
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f) Ikastetxeko instalazio eta baliabide materialak hezkuntza helburuetara-
ko baliatzea, haiek erabiltzeko dauden arauen arabera. 

16. art.- Irakasleen betebeharrak 
Irakasleen betebeharrak hauek dira:  
a) Lan kontratu eta/edo izendapenean ezarritako baldintzen arabera egin-

kizunak betetzea. 
b) Izaera propioaren eta hezkuntza proiektuaren helburuak lortzeko bidean 

lankide izan, eta eginkizunen jardueran, etapako curriculum proiektuan 
ezarritako eta ikastetxea koordinatu eta zuzentzeko organoetatik dato-
zen lerroei jarraitzea. 

c) Kurtsoko irakasle-taldean eta dagokion mintegiaren barruan arlo edo 
ematen duen gaiaren programazio berariazkoa egiteko lanetan parte 
hartzea.  

d) Gelako programazioa prestatzea. 
e) Hezkuntza jarduerako alderdi desberdinen ebaluazioan parte hartzea. 
f) Ikasleak lan tekniketan eta bere gaia ikasteko modu berezian orientatu, 

bere gaiari dagozkion praktikak edo mintegiak zuzendu eta egindako 
probak haiekin aztertu eta komentatzea. 

g) Karguko eginkizunetan ordena eta diziplina mantentzea. 
h) Lan egunak eta orduak bete eta ezin duenean aurretik zuzendariari abi-

satzea. Ezin bada etorri, ordezkapenak aurreikusteko, dagokion koordi-
natzaileari abisatzea.  

i) Hobekuntza profesionala egitea. 
j) Laneko kontuak isilpean gordetzea. 
k) Ikasleen gurasoekin komunikazio egokia izatea. 
l) Ikasle taldearen heziketa-prestakuntzan tutorearekin lan egitea. 
m) Partaide den ebaluazio bilera eta organoetan parte hartzea. 
n) Eskumena duten ikastetxeko organoek emandako arauak errespetat-

zea. 
17. art.- Irakasle-lanpostu hutsak betetzea 
1. Irakasle lanpostu hutsak betetzea ikastetxeko titularrari dagokio. Ikas-
tetxeko erakunde titularrak hartutako erabakiak eta irakasle berrien curri-
culuma eskola kontseiluari jakinaraziko dizkio. 
2. Erakunde titularrak lanpostu huts batentzat langile berri bat kontratatu 
nahi duenean, aurreko zenbakian adierazitakoari kalterik egin gabe, publi-
koki iragarriko du. 
3. Langile berriak titularrak aukeratuko ditu zuzendariarekin batera, beti 
ikastetxeko eskola kontseiluak erabakitako irizpideen arabera. Irizpide 
horietan, dena den, kontuan hartuko dira meritua, gaitasun profesionala, 
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eta ikastetxe eta lanpostuko ezaugarrietara ondo moldatzea. Lanpostu 
huts guztientzat irizpide orokorrak jar daitezke. 
4. Irakasle lanpostu hutsa bete daiteke, bai egun osoko zerbitzuak ematen 
ez dituen irakasle bati ordu gehiago emanez,  bai langabezian edo antzeko 
egoera batean gelditu den irakasle batekin, bai, indarrean dauden legeek 
agintzen dutenaren arabera, erakunde titularrarekin lanezkoa ez den 
harremana duen langile batekin.  
5. Irakaslea aukeratzeko prozedura bukatzen den bitartean, erakunde titu-
larrak lanpostu hutsa behin-behinekoz bete dezake. Ikastetxeko irakasleen 
ordezkapenak egin behar direnean, modu berean joka dezake. 

LAUGARREN KAPITULUA:  
GURASOAK 

Aita-amek eta legezko tutoreek, hezkuntza komunitateko kideak izanda, 
araudi honetako 5. eta 6. artikuluetan agertzen diren eskubide eta betebe-
harrak izango dituzte. Modu berean 7. artikuluak adierazten dituen biziki-
detza arauak ere bete beharko dituzte. 
Horretaz guztiaz gain, ikasleen familiek eskubide eta betebehar hauek 
izango dituzte: 
18. art.- Gurasoen eskubideak 
Guraso edo legezko tutoreen eskubideak hauek dira: 
a) Ikastetxeak izaera propioak eta hezkuntza proiektuak zehazten duten 

heziketa mota eman dezan. 
b) Ikastetxean seme-alaben hezkuntza prozesuari dagozkion arazoetan 

parte hartzea. 
c) Seme-alaben hezkuntza prozesuari buruzko informazioa jasotzea. 
d) Ezarritako orduetan irakasleek eta ikastetxeko zuzendariak hartuak iza-

tea. 
e) Urteko plana aplikatzeko modua eta Ikastetxeko funtzionamendua  

ezagutzea. 
19. art.- Gurasoen betebeharrak 
Guraso edo legezko tutoreen betebeharrak hauek dira: 
a) Hezkuntza lanean eragin handiagoa izateko familia eta ikastetxearen 

arteko lankidetza egokia lortzen saiatzea. Eta horretarako: 
� Beren seme-alabei dagozkien arazoak tratatzeko deituak diren elkarriz-

keta eta bilera guztietara joango dira. 
� Ikastetxeko hezkuntza jarduera eraginkorrago egin dezaketen zirkuns-

tantziak, ikastetxetik kanpo ere, bilatuko dituzte. 



 

������������	��
�
���������������	��
�
���������������	��
�
���������������	��
�
�������

����

 

 � � � � ��� � � � �� � � � � ��� � � � �� � � � � ��� � � � �� � � � � ��� � � � �� ���� ���������

 

� Seme-alabak prestatzeko eta eskola bizitzan integratzeko garrantzia 
duten haien alderdi psikologiko eta zirkunstantziez irakasleei informatu-
ko diete. 

b) Ikastetxearekin duten kontratu loturatik datozen betebeharrak betetzea. 
c) Ikastetxeko irakasleen gaitasun tekniko-profesionalen jarduera errespe-

tatzea. 
d) Seme-alaben faltak (klasera joan ez edo berandu iritsi direlako) idatziz 

justifikatzea. 
e) Bai izaera propioa bai eskumena duten organoek ezarri dituzten arauak 

errespetatzea. 

BOSGARREN KAPITULUA:  
ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO 

LANGILEAK  
Administrazio eta zerbitzuetako langileak, hezkuntza komunitateko kideak 
izanda, araudi honetako 5. eta 6. artikuluetan agertzen diren eskubide eta 
betebeharrak izango dituzte. Modu berean 7. artikuluak adierazten dituen 
bizikidetza arauak ere bete beharko dituzte. 
Horretaz guztiaz gain, administrazio eta zerbitzuetako langileak eskubide 
eta betebehar hauek izango dituzte: 
20. art.- Administrazio eta zerbitzuetako langileen 
eskubideak 
Administrazio eta zerbitzuetako langileen eskubideak hauek dira: 
a) Ikastetxeko helburu eta antolaketa orokorrari buruz informatuak izan eta 

dagokien heinean bertan parte hartzea. 
b) Amaigabeko prestakuntza izatea. 
21. art.- Administrazio eta zerbitzuetako langileen 
betebeharrak 
Administrazio eta zerbitzuetako langileen betebeharrak hauek dira: 
a) Kontratuan eta izendapenean ezarrita dauden baldintzen arabera beren 

eginkizunak betetzea. 
b) Hobekuntza profesionala lortzea. 
c) Bere arlotik izaera propioa, hezkuntza proiektua eta pastoralgintzako 

proiektua garatzen lan egitea. 
22. art.- Administrazio eta zerbitzuetako langileak 
Administrazio eta zerbitzuetako langileak erakunde titularrak izendatu eta 
kargutik kentzen ditu. 
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SEIGARREN KAPITULUA:  
HEZKUNTZA KOMUNITATEKO BESTE 

ZENBAIT KIDE  
Beste kide guztiak hezkuntza komunitateko kideak izanda, araudi honeta-
ko 5. eta 6. artikuluetan agertzen diren eskubide eta betebeharrak izango 
dituzte. Modu berean 7. artikuluak adierazten dituen bizikidetza arauak ere 
bete beharko dituzte. 
Horrez guztiaz gain, pertsona horiek eskubide eta betebehar hauek dituz-
te: 
23. art.- Hezkuntza komunitateko beste zenbait kide 
Ba dira beste pertsona batzuk hezkuntza komunitateko kide direnak: ikas-
tetxeko erakunde titularrak erabaki dituen programen arabera hezkuntza 
jardueran parte hartzen duten monitoreak, entrenatzaileak, lankideak, ikas-
le ohiak…  
24. art.- Hezkuntza komunitateko kide hauen eskubideak 
a) Eskola eremuan kolaboratzaile edo boluntario izaera dutela publikoki 

esateko eskubidea. 
b) Beren eginkizunak legediak ezartzen dituen baldintzetan betetzeko es-

kubidea. 
25. art.- Hezkuntza komunitateko kide hauen betebeharrak 
a) Beren eginkizuna araudi honetako 23. artikuluak aipatzen dituen pro-

gramen arabera betetzeko betebeharra. 
b) Beren arlotik izaera propioa garatzen lan egiteko betebeharra. 

ZAZPIGARREN KAPITULUA: HEZKUNTZA 
KOMUNITATEAN PARTE HARTZEA  

26. art.- Partaidetzako ezaugarriak 
Ikastetxeko partaidetzak ezaugarri hauek ditu: 
a) Izaera propioa eta ikastetxeko hezkuntza proiektua eraginkorki aplikat-

zeko baliabidea da. 
b) Desberdina da, kideek proiektu komunera egiten dituzten ekarpen des-

berdinen arabera. 
27. art.- Partaidetzako eremuak 
Ikastetxean parte hartzeko eremuak hauek dira: 
a) Banakako ekimenak. 
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b) Kide anitzeko organoak. 
c) Elkarteak. 
d) Ordezkariak. 
28. art.- Parte hartze pertsonala 
Hezkuntza komunitateko kide bakoitzak, ekarpen pertsonalarekin eta bere 
eskumenen esparrutik, ikastetxeko helburuak lortzen parte hartzen du. 
29. art.- Kide anitzeko organoak 
1. Hezkuntza komunitateko kide guztiek, araudi honetako hirugarren eta 
laugarren tituluetan adierazten denaren arabera, ikastetxeko kide anitzeko 
organoetan parte hartzen dute. 
2. Erakunde titularrak hezkuntza komunitateko kideek erabakiko diren ar-
loetan parte har dezaten batzordeak eratu ditzake. 
30. art.- Elkarteak 
1. Hezkuntza komunitateko estamentu guztiak elkarteak eratu ditzakete:  
a) Estamentuko kideen eskubideak sustatzeko. 
b) Betebeharrak betetzen laguntzeko 
c) Ikastetxeko helburuak, izaera propioan eta hezkuntza proiektuan adie-

raziak, lortzen laguntzeko. 
2. Elkarteek badute eskubidea: 
a) Ikastetxeko urteko planean erabakitzen denaren arabera, ikastetxeko 

hezkuntza jardueran parte hartzea. 
b) Erakunde titularreko aldez aurretiko baimenarekin, ikastetxean bai es-

kola bizitzako arazoak tratatzeko bai beren jarduera propioak egiteko bi-
lerak egitea. 

c) Araudi honetako hirugarren tituluan adierazten denaren arabera, ikas-
tetxeko eskola kontseilurako beren estamentuaren hautagaiak propo-
satzea. 

d) Inporta zaizkien arazoei buruzko informazioa ikastetxeko organoetatik 
jasotzea. 

e) Kasu bakoitzari dagokion organoaren aurrean iradokizun, eskaera eta 
kexuak idatziz aurkeztea 

f) Norbaitek beren eskubideak urratzen badizkie, dagokion organoaren 
aurrean erreklamazioa egitea 

g) Legean, ikastetxeko izaera propioan eta araudi honetan aitortuak dau-
den beste eskubide batzuk erabiltzea. 

3. Elkarteek araudi honetako 6. eta 7. artikuluetan aipatzen diren betebe-
harrak eta bizikidetza arauak, eta bere estamentuko betebehar propioak 
bete beharko dituzte. 
31. art.- Ikasleen ordezkariak 
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Ikasleek erakunde titularrak erabakitako prozeduraz eta eginkizunetarako 
demokratikoki ordezkariak eta ordezkariordeak aukeratuko dituzte. Ordez-
karien eginkizuna, funtsean, zuzendaritza, ziklo eta etapako koordinatzaile, 
tutore, irakasle eta ikasleei komunikazioa helarazteko bidea izan, eta 
horrela egoki iruditzen zaizkien ekimen, iradokizun eta erreklamazioak 
aurkeztea. 

 

II. TITULUA:  
HEZKUNTZA JARDUERA  

32. art.- Hezkuntza jardueraren printzipioak 
1. Ikastetxeko hezkuntza jardueraren protagonistak, bakoitza bere ekarpen 
pertsonalaren arabera eta bere eskumenen esparrutik, hezkuntza komuni-
tateko kideak dira. 
2. Ikastetxeko hezkuntza jarduera antolatzeko gauza hauek hartu behar di-
ra kontuan: izaera propioa, hezkuntza proiektua, pastoralgintzako proiek-
tua, kirol proiektua, curriculum proiektua, urteko plana, indarrean dauden 
legeak, eragile eta jasotzaileen ezaugarriak, ikastetxeko baliabideak eta 
inguruko gizartea. 
3. Ikastetxeko hezkuntza jarduerak alderdi hauek guztiak: akademikoa, 
hezitzailea, pastorala, kirolekoa… harremanetan jarri eta integratzen ditu, 
eta guztiak ikastetxeko izaera propioaren helburuak lortzera zuzenduak 
baitira.  
33. art.- Izaera propioa 
1. Ikastetxeko izaera propioak puntu hauek definitzen ditu: 
a) Ikastetxeko izaera, ezaugarriak eta oinarrizko helburuak, bera sortzeko 

arrazoia. 
b) Hezkuntza jarduera zuzentzen duen gizakiari buruzko ikuspegia. 
c) Ikastetxean bultzatzen diren balio, jarrera eta jokabideak. 
d) Ikastetxeko oinarrizko irizpide pedagogikoak 
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e) Ikastetxeko antolamendu-egituraren oinarrizko osagaiak eta hezkuntza 
komunitatearen inguruan sortzen den antolakuntza 

2. Izaera propioa ikastetxeko erakunde titularrak onartu eta aldatzen du. 
34. art.- Ikastetxeko hezkuntza proiektua 
1. Hezkuntza proiektuak ikastetxeko izaera propioaren zenbait helburuei 
epe jakin baterako lehentasuna ematen die. Indar gehiagorekin aurkezten 
diren eskaerei erantzuteko, puntu hauek analizatzen ditu: 
a) Hezkuntza komunitateko kideen ezaugarriak, batez ere ikasleenak. 
b) Ikastetxearen auzoa, ingurua. 
c) Gizarte errealitatea (toki, eskualde, nazio eta nazioartekoa) 
d) Elizaren lehentasun pastoralak. 
2. Hezkuntza proiektua, erakunde titularrak proposaturik, eskola kontsei-
luak onartzen du. Proiektua egiteko lanetan, zuzendaritza taldeak ezartzen 
duen prozeduraren arabera, guztiek hartzen dute parte: hezkuntza komu-
nitateko kide guztiek, beren elkarteek eta ikastetxea gobernatzeko, anto-
latzeko eta koordinatzeko organo guztiek. 
35. art.- Pastoralgintzako proiektua  
1. Pastoralgintzako proiektuak ikastetxeko lan ebanjelizatzailearen marko 
orokorra aurkezten du. Puntu hauek agertzen dira: Pastoral eskolapioaren 
printzipio orokorrak. Egoeraren azterketa. Gure pastoralgintzaren helbu-
ruak. Oinarri metodologikoak. Pastoral eskolapioaren eragileak. Jasotzai-
leak. Esku-hartze pastoralak. Egiturazko euskarria. Eragile pastoralen 
prestakuntza. Prozesuko etapak Pastoralgintzako proiektuaren ebaluazioa 
2. Pastoralgintzako proiektua, bere izaeraz, ikastetxeko izaera propioari 
dagokio, beraz, erakunde titularrak onartu eta  aldatzen du. 
36. art.- Curriculum proiektua  
1. Curriculum proiektuak etapako curriculun proiektu guztiak biltzen ditu. 
2. Etapako curriculum proiektuak etapa horretan garatu behar diren helbu-
ruak zehazten ditu. Bertan, hezkuntza eta pastoral proiektuen arabera, 
ikastetxeko hezkuntza jarduerako alderdi guztiak integratu eta harremane-
tan jartzen ditu. 
a) Etapako curriculum proiektuak, gutxienez, puntu hauek izango ditu: 
b) Etapako helburuak zehaztu eta sekuentziatzea. 
c) Edukiak sekuentziatzea. 
d) Pedagogia eta metodologia. 
e) Ebaluazio eta kurtsoz pasatzeko irizpideak. 
f) Aniztasuna tratatzeko neurriak. 
g) Ikastetxean ematen diren beste ikasketekin koordinatzeko neurriak. 
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h) Orientazioa eta tutoretzak antolatzeko eta beren funtzionamenduan 
erabiltzeko  printzipioak. 

3. Etapako curriculum proiektua, zuzendaritza taldeak erabakitzen duen 
prozeduraren arabera, etapa horri dagokion klaustroko sailak egin eta 
onartzen du, geroago ikastetxeko eskola kontseiluak behar du. 
37. art.- Gelako programazioa 
1. Irakasleek gelako programazioa etapako curriculum proiektuaren eraba-
kien arabera, eta ziklo edo maila bereko eta mintegiko beste irakasleekin 
koordinazioan, egingo dute. Gelako programazio horrek, gutxienez, legeak 
beharrezkotzat jotzen dituen atalak izango ditu. 
2. Gelako programazioa bukatuz gero, mintegiko koordinatzaileari kopia 
bat emango zaio, eta beti hezkuntzako ikuskaritzaren eskura egongo da. 
38. art.- Ikastetxeko urteko plana 
1. Ikastetxeko urteko planak barruan hartuko ditu: 
a) Ebaluaziotik atera eta etapako curriculum proiektuan egingo diren ego-

kitzapenak. 
b) Irakasleen etengabeko prestakuntzaren helburu eta ekintzak. 
c) Arlo guztien (pedagogia, pastoralgintza, antolakuntza…) eta estamentu 

guztien (etapa, ziklo, mintegiak…) oinarrizko helburuak eta horiek lort-
zeko egin behar diren jarduerak. 

d) Ikastetxea eta bere sail guztiak (zuzendaritza, irakaskuntza, alde hezit-
zaile eta pastoralak) ebaluatzeko prozedura. 

2. Ikastetxeko urteko plana zuzendaritza taldeak egiten du irakasleen par-
taidetzarekin, eta zuzendariak proposaturik ikastetxeko eskola kontseiluak 
onartu behar du. 
39. art.- Hezkuntza jardueraren ebaluazioa 
1. Hezkuntza jardueraren ebaluazioa alde batetik ikastetxeko helburuak 
bete direla egiaztatzeko tresna da eta bestetik helburuak hobeto lortzeko 
egokiak diren zuzenketak egiteko oinarria.  
2. Hezkuntza jardueraren ebaluazioak bere barruan ikastetxearen funtzio-
namenduko arlo guztiak hartzen ditu. 
3. Hezkuntza jarduera ebaluatzea ikastetxeko estamentu eta organo ba-
koitzari dagokio, nork bere eskumenen esparruan. Ebaluazioa prestatzeko 
eta gauzatzeko lanak, kasuan kasuko estamentuaren laguntzarekin, zu-
zendariak gidatzen ditu.  
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III. TITULUA: GOBERNATU ETA KUDEAT-
ZEKO ORGANOAK  

40. art.- Gobernatu eta kudeatzeko organoak 
1. Ikastetxea gobernatu eta kudeatzeko organoak kide bakarrekoak eta ki-
de anitzekoak dira.  
2. Ikastetxea gobernatu eta kudeatzeko kide bakarreko organoak hauek 
dira: titularraren ordezkaria, zuzendaria, etapako koordinatzailea, 
pastoralgintzako koordinatzailea, kirol koordinatzailea, administratzailea 
eta erakunde titularrak izenda ditzakeen bete batzuk.  
3. Ikastetxea gobernatu eta kudeatzeko kide anitzeko organoak hauek di-
ra: zuzendaritza taldea, ikastetxeko eskola kontseilua, irakasleen klaus-
troa, pastoralgintzako taldea, kirol taldea eta erakunde titularrak izenda 
ditzakeen beste batzuk. 
4. Ikastetxea gobernatu eta kudeatzeko organoek bere eginkizunak doku-
mentu hauen (izaera propioa, ikastetxeko hezkuntza proiektua, pastoral-
gintzako proiektua eta urteko plana) helburuak bultzatuz eta indarrean da-
goen legeriaren arabera gauzatuko dituzte 

LEHEN KAPITULUA:  
KIDE BAKARREKO ORGANOAK  

41. art.- Titularraren ordezkariaren eskumenak 
Titularraren ordezkaria ikastetxeko erakunde titularrak izendatu eta kargu-
tik kentzen du. 
Titularreko ordezkariaren eskumenak hauek dira:  
a) Erakunde titularraren ordezkapen arrunta izatea, berak ematen dizkion 

eskumenekin. Hala ere, erakunde titularrak holako kargurik ez duen 
beste pertsona bati eman diezaioke bere ordezkapena.  

b) Izaera propioa, hezkuntza proiektua eta pastoralgintzako proiektua be-
netan betetzen ari diren arduratzea 

c) Ikastetxeko bilerak deitu eta, haietan dagoenean, mahaiburu izatea eta 
hori kide bakarreko beste organoei aitortzen zaizkien eskumenei kalte-
rik egin gabe 

d) Eta erakunde titularrak eman diezazkiokeen beste batzuk 
42. art.- Zuzendariaren eskumenak 
Zuzendariaren eskumenak hauek dira: 
a) Indarrean dagoen legediaren arabera, ikastetxeko jarduera guztiak zu-

zendu eta koordinatzea. 
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b) Hezkuntza arloetan irakasleen buruzagitza erabiltzea.  
c) Zuzendaritza taldeko, eskola kontseiluko eta irakasleen klaustroko bile-

rak eta zuzendariari dagozkion beste ekintza akademiko guztiak deitu 
eta mahaiburu izatea  

d) Ziurtagiri eta idatzi akademikoak ikus-onestea. 
e) Bere eskumenen esparruan, kide anitzeko organoen erabakiak betea-

raztea. 
f) Ikasleen diziplinan ikastetxean gertatzen diren arazo larriak konpont-

zea. 
g) Titularrari, honek izendatu ditzan, etapako koordinatzaileak eta mintegi-

buruak aurkeztea eta zuzenean zikloko koordinatzaileak eta tutoreak 
izendatzea. 

h) Zuzendaritza taldeari eta beste eskudun organoei entzun ondoren eta 
legeak dioena kontuan harturik, irakasleak esleitzeko dauden premiak 
titularrari aurkeztea. 

i) Lanbide eta hezitzaile-pastoral arloetan ikastetxeko langileen presta-
kuntza handitzea.  

j) Ikastetxeko erakunde titularrak eman diezazkiokeen beste batzuk. 
43. art.- Zuzendariaren eremu eta izendapena 
1. Ikastetxean zuzendari bakar bat egon ohi da, baina bat baino gehiago 
ere izan daitezke: etapa bakoitzean zuzendari bana edo zuzendari bat 
etapa batzuetan. 
2. Zuzendaria erakunde titularrak izendatzen du, Ikastetxeko eskola kont-
seiluaren onespena lortu ondoren. Onespen hori lortzeko zuzendari ba-
koitzak bere organoko kideen gehiengo osoa behar du. Onespena ez bada 
lortzen, erakunde titularrak hiru hautagai aurkeztuko ditu, kontseiluak 
horietatik bat aukera dezan. 
Zuzendari izendatu ahal izateko hauek behar dira: 
a) Irakasle izateko behar den titulazioa edukitzea. 
b) Karguan hasteko unean, ikastetxean urte bateko antzinatasuna izatea 

edo erakunde titular bereko beste ikastetxe batzuetan (LODE, 59.1 art.) 
hiru ikasturtetan klaseak eman izana. 

4. Zuzendariaren agintaldiak lau urte iraungo du. 
44. art.- Zuzendariaren kargua uztea, kargutik kentzea eta 
absentzia 
1. Zuzendaria kargutik aterako da: 
a) Bere agintaldia bukatzen denean.  
b) Erakunde titularraren eta ikastetxeko eskola kontseiluaren arteko ados-

tasuna dagonean. 
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c) Zuzendariak dimisioa aurkeztu eta titularrak onartzen duenean. 
d) Ikastetxeko irakaslea izateri uzten dionean. 
e) Karguan aritzeko ezintasuna dagoenean. 
2. Zuzendariak bere eginkizunak modu larrian betetzen ez dituenean, ikas-
tetxeko titularrak, agintaldia bukatu baino lehen, prebentzioz aldi baterako 
kargu gabe utzi edo kargutik kendu ahal izango du. Horretarako, aurretik 
eskola kontseiluari txosten arrazoitu bat helarazi eta interesdunarekin hitz 
egin behar du. 
Etenaldia ez da hilabetea baino luzeagoa izango. Tarte horretan titularrak 
kargutik kendu edo berriz karguan jarri beharko du titularrak. 
3. Zuzendaria absente dagoenean, edo titularrak kargutik kendu edo kar-
gurik gabe utzi duenean, bere errehabilitazio edo itzulera arte, edo ordez-
koa izendatu arte, erakunde titularrak aukeratutako batek hartuko ditu bere 
gain zuzendariaren eginkizunak. Aukeratuak araudi honetako 44.3 artiku-
luan ezarritako baldintzak beteko ditu. Edozein modutan, erakunde titula-
rrari ezin egotzi dakizkion arrazoiengatik ezin bada zuzendari berria edo 
denbora baterako ordezkoa izendatu, eta artikulu honetako 2. zatian agin-
dutakoan izan ezik, behineko zuzendaria agintaldian gehienez hiru hilabe-
te kontsekutibotan egongo da. 
45. art.- Pastoralgintzako koordinatzailearen eskumenak 
Pastoralgintzako koordinatzailearen eskumenak hauek dira: 
a) Ikastetxeko hezkuntza jarduerako ekintza pastoralen programazioa eta 

garapena koordinatu eta bultzatzea. 
b) Pastoralgintzako taldearen bilerak deitu eta, eta zuzendaria ez badago, 

mahaiburu izatea. 
c) Erlijioaren mintegia koordinatzea, erlijioa irakatsi eta ikasteko jarduera 

eta fede-kultura elkarrizketa koordinatuz eta bultzatuz. 
d) Orokorki ikastetxeko hezkuntza jarduera eta tutoreen orientazio lana 

gauzatzen laguntzea. 
e) Ikastetxeko pastoralgintza eliz barrutiarekin koordinatzen laguntzea. 
f) Ikastetxea pastoralki suspertzen duten ekimen eta jarduera ebanjelizat-

zaileak programatu eta egin daitezen bultzatzea. 
46. art.- Pastoralgintzako koordinatzailea izendatu eta 
kargutik kentzea 
Pastoralgintzako koordinatzailea erakunde titularrak izendatu eta kargutik 
kentzen du. 
47. art.- Etapako koordinatzailearen eskumenak 
Etapako koordinatzailearen eskumenak, bere etapako esparruan, hauek 
dira: 
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a) Etapako kudeaketa arrunta koordinatzea, 
b) Irakasleen klaustroko etapari dagokion atala deitu eta, zuzendaria ez 

dagoenean, bertan mahaiburu izatea. 
c) Bere etapako tutoreak eta zikloko koordinatzaileak izendatu baino le-

hen, bere iritzia ematea. 
d) Bizikidetzari lagundu eta gertatzen diren istiluak, araudi honetan adie-

razten den bezala, konpontzea. 
e) Irakasle baten ordezkapenak koordinatzea, ziklo edo etapa bati baino 

gehiagori dagozkionean. 
f) Bere etapako irakasle, tutore eta zikloko koordinatzaileei, behar den 

neurrian, ikasle eta familiekiko harremanetan laguntzea. 
g) Koordinatzen duen etapako espazio eta baliabide materialen erabilera 

egokia gainbegiratu eta haien mantenimenduaz arduratzea. 
h) Bere etapako ikasle eta irakasleen segurtasun eta osasunari dagozkion 

neurriak betetzen direla gainbegiratzea. 
i) Talde pedagogikoaren kide izatea. 
j) Etapako ikasleen ordena eta diziplinaz arduratzea. 
k) Hezkuntza eta irakaskuntza jardueraren orientazio eta koordinazioan, 

irakasle eta tutoreen bitartez, zuzendariarekin lan egitea. 
l) Hezkuntza arloan ikastetxeko erakunde titularrak eskatuko dizkion bes-

te batzuk. 
48. art.- Etapako koordinatzailearen eremua, bera izendatu 
eta kargutik kentzea 
1. Etapako koordinatzailea izango duten ikasketak erakunde titularrak 
erabakiko ditu. 
2. Etapako koordinatzailea, zuzendariak proposaturik, erakunde titularrak 
izendatu eta kargutik kentzen du. 
49. art.- Administratzailearen eskumenak 
Administratzailearen eskumenak hauek dira: 
a) Urtealdi ekonomiko bakoitzean urteko memoria egin, kontuak eman eta 

ikastetxeko aurrekontuen aurreproiektua prestatzea. Horretarako, kos-
tu-zentro guztietako erantzule zuzenei behar diren gastuen datuak es-
katu eta une egokian jasoko ditu. 

b) Material suntsigarriak erosi eta gorde; eraikinak, instalazioak, baliabi-
deak ondo mantendu; eta orokorrean ikastetxeko zerbitzuak antolatu, 
administratu eta kudeatzea. 

c) Indarrean dauden legeen arabera bidezkoak diren eskubide ekonomi-
koen bilketa eta likidazioa, eta ikastetxeak betebehar fiskalak eta gizar-
te segurantzako kotizazioa bete ditzala, gainbegiratzea. 
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d) Erakunde titularrak eman dizkion ahalmenen arabera, ordainketak egin 
eta ikastetxeko banku-kontuak erabiltzea. 

e) Aldizka ikastetxeko bide ekonomikoari buruzko informazioa titular, zu-
zendari eta zuzendaritza taldeari ematea.  

f) Administrazioa zuzendu eta kontabilitatea eta ikastetxeko inbentarioa 
eramatea. 

g) Ikastetxeko kudeaketa arruntean administrazio eta zerbitzuetako langi-
leak koordinatu eta haien buruzagitza erabiltzea. 

h) Osasunari eta segurtasunari dagozkion lege-neurriak betetzen direla 
egiaztatzea. 

50. art.- Administratzailea izendatu eta kargutik kentzea 
Administratzailea erakunde titularrak izendatu eta kargutik kentzen du. 
51. art.- Idazkariaren eskumenak, bera izendatu eta kargutik 
kentzea 
1. Idazkariaren eginkizunak hauek dira: 
a) Ikastetxeari dagozkion legezko xedapenak betetzeko eginbideak egitea. 
b) Zuzendariaren erabaki eta aginduak bete eta adierazpen ofizialak jasot-

zaileei helaraztea 
c) Ikastetxeak luzatutako titulu eta ziurtagiri guztiei, ebaluazio-aktei eta 

ikasketa edo diziplinako espedienteei fede eman eta ikastetxeko zigilua 
zaintzea. 

d) Ikastetxeko agiri akademikoak, ondo ordenatuak, zaintzea. 
e) Gutun ofizialak bideratzea 
f) Partaidea den kide anitzeko organoen bileretan idazkari aritzea 
2. Idazkaria erakunde titularrak izendatu eta kargutik kentzen du. 

BIGARREN KAPITULUA:  
KIDE ANITZEKO ORGANOAK  

52. art.- Zuzendaritza taldea  
1. Zuzendaritza taldeko kideak hauek dira: 
a) Ikastetxeko zuzendaria, eta berak deitzen du bileretara eta mahaiburu 

da horietan. 
b) Titularraren ordezkaria edo ordezkatzen duen bat. 
c) Pastoralgintzako koordinatzailea. 
d) Talde pedagogikoaren koordinatzailea. 
e) Hala nahi duelako edo ikastetxean duten pisuagatik, erakunde titularrak 

izendatzen dituen beste pertsona batzuk. 
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2. Zuzendariak zuzendaritza taldeko bileretara hitzarekin baina boto gabe 
egongo diren beste pertsona batzuk dei ditzake. 
53. art.- Zuzendaritza taldearen eskumenak 
Zuzendaritza taldeko eskumenak hauek dira: 
a) Zuzendariari bere eginkizunak gauzatzen laguntzea. 
b) Ikastetxeko eskola kontseiluan hitz egin behar diren arazoak estudiatu 

eta prestatzea. 
c) Izaera propioa, hezkuntza proiektua, pastoralgintzako proiektua, curri-

culum proiektua eta urteko plana ondo aplika daitezen arduratzea. 
d) Ikastetxea osatzen duten organo eta pertsonak koordinatzea 
e) Urteko plana egiteko lanak bultzatu, koordinatu, ondo aplika dadin ardu-

ratu eta plan horren gainean ikastetxeko eskola kontseiluari informat-
zea. 

f) Ikastetxeko funtzionamenduan zuzendariarekin batera erantzule izatea. 
g) Orokorki ikastetxeko programazio nagusian dauden hezkuntza jardue-

rak (osagarriak zein eskolaz kanpokoak barne) eta zerbitzuak gainbegi-
ratzea.  

h) Zuzendariari taldeko kide bakoitzaren esku utzitako eremuen egoeraz 
informatu eta hezkuntza jarduera zuzentzeko egokia den guztia propo-
satzea. 

54. art.- Zuzendaritza taldearen bilerak 
Zuzendaritza taldea, gutxienez, hilean behin bilduko da. 
55. art.- Maila hitzartuen ikastetxeko eskola kontseilua 
Eskola kontseilua da ikastetxean parte hartzeko hezkuntza komunitate 
osoak duen organo gorena. Bere eskumena ikastetxean ematen diren 
araubide orokorreko irakaskuntza arautu guztietara zabaltzen da. 
56. art.- Ikastetxeko eskola kontseiluaren osaera 
Ikastetxeko eskola kontseiluko kideak hauek dira: 
a) Zuzendaria  
b) Erakunde titularraren hiru ordezkari.  
c) Irakasleen lau ordezkari. 
d) Gurasoen lau ordezkari. 
e) DBHko 3. mailan edo gorago dauden ikasleen bi ordezkari. 
f) Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat. 
57. art.- Eskola kontseiluaren kideen hautapena 
Ikastetxeko erakunde titularrak, indarrean dauden legeak kontuan harturik, 
prozedura bat erabakiko du, irakasleak, gurasoak, ikasleak eta administra-
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zio eta zerbitzuetako langileak ikastetxeko eskola kontseiluan ordezkatuko 
dituzten kideak aukeratu eta izendatzeko. 
Guraso gehien ordezkatzen duen elkarteak gurasoei dagozkien ordezka-
rietatik zuzenean bat izenda dezake. 
58. art.- Eskola kontseiluaren eskumenak 
Eskola kontseiluko eskumenak hauek dira: 
a) Araudi honetako 43 eta 44. artikuluek aurreikusten dutenaren arabera, 

zuzendaria izendatu eta kargutik kentzeko prozesuan parte hartzea. 
b) Araudi honetako 17. artikuluak aurreikusten dutenaren arabera, irakas-

leak aukeratu eta kaleratzeko prozesuan parte hartzea. 
c) Ikasleak onartzeko arau orokorrak betetzen direla bermatzea. 
d) Erakunde titularrak proposaturik ikastetxearen urteko aurrekontua (ad-

ministraziotik datozen diru publikoei eta kopuru baimenduei dagokien 
eremuan) eta bukaerako kontuak ematea onartzea. 

e) Zuzendaritza taldeak urte osorako onartuko duen ikastetxeko progra-
mazio orokorraz iritzia ematea. 

f) Behar denean, hezkuntza jarduera osagarriak emateagatik administra-
zioari ikasleen gurasoengandik diru kopuru bat eskuratzeko baimena 
eman dezan eskatzea. 

g) Ikastetxeko ildo pedagogikoa aplikatzen parte hartu eta jarduera osaga-
rriak, eskolaz kanpoko jarduerak eta eskola zerbitzuak programatu eta 
garatzeko jarraibideak ezartzea. 

h) Erakunde titularrak proposaturik,  eskolaz kanpoko ekintzetan eta, hez-
kuntza administrazioak onartzen badu, baita eskola zerbitzuetan ere 
ikasleen gurasoen laguntza onartzea. 

i) Bai kirol, kultur eta jolas jardueretan bai ikastetxeak lagun zezakeen 
asistentzia ekintzetan eskolak izan behar duen partaidetzari buruz iriz-
pideak ezartzea. 

j) Kultur eta hezkuntza xedeak lortzeko beste ikastetxe batzuekin lanki-
detza harremanak ezartzea. 

k) Erakunde titularrak proposaturik ikastetxeko barne araudia onartzea. 
l) Administrazio eta irakaskuntza arloetan ikastetxeko martxa orokorra 

gainbegiratzea. 
59. art.- Eskola kontseiluaren funtzionamendu-erregimena 
Ikastetxeko eskola kontseiluak arau hauek erabiliko ditu: 
1. Ikastetxeko eskola kontseiluko bilerak zuzendariak deitzen ditu. Kontsei-
luko mahaiburua zuzendaria izango da eta, ez dagoenean, berak izenda-
tukoa. Deia, gutxienez, bost egun aurretik eta gai zerrendarekin batera 
egingo da. Kasuko premia handiak eskatzen badu deia hogeita lau ordu 
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aurretik egin daiteke. Gai zerrendan ez dauden arazoak tratatzeko, bileran 
dauden guztien aho batezko onarpena behar da. 
2. Ikastetxeko eskola kontseilua normalean urtean hiru aldiz, ikasturteko 
hiruhileko bakoitzean, bilduko da. Modu ezohikoan, presidenteak erabakit-
zen badu, erakunde titularrak edo kontseilukideen heren batek eskatuta. 
3. Bi urtean behin kontseilari hautetsien erdiak berrituko dira. Berritze hori 
eta agintaldia bukatu baino lehenago gertatu diren kontseiluko plaza hut-
sak betetzea, araudi honetako 57. artikuluan aurreikusia kontuan hartuta 
egingo dira. 
4. Ikastetxeko eskola kontseiluko kideen erdiak eta bat gehiago biltzen ba-
dira, bilera baliozkoa da. Gutxienez, lehena baino 24 ordu beranduago 
egingo den bigarren deialdian, baliozko bilera izateko nahikoa izango da 
kontseiluko kideen herena agertzea. 
5. Kontseiluburuak bileretara hitzarekin baina botorik gabe kide bakarreko 
beste organoak eta informatu edo aholka diezaiekeen edozein pertsona 
dei dezake. 
6. Indarrean dagoen legeak gai jakin batzuetan beste gehiengo mota bat 
eskatzen ez badu, erabaki bat lortzeko, gutxienez, bileran daudenen boto 
erdiak baino gehiago baiezkoak izan behar dira. Berdintze bat dagoenean, 
kontseiluburuak erabakitzen du. 
7. Kide guztiek boto partikularrak aurkezteko eta boto horiek aktan jasota 
geratzeko eskubidea izango dute 
8. Pertsonei buruz diren botazioak eta bileran dauden boto-eskubidedun 
pertsonetatik heren batek eskatzen duenean bozketak sekretuak izango 
dira. 
9. Bilerako guztiek, gaien izaerak eskatzen duenean, tratatu diren gaiei bu-
ruz erreserba eta zuhurtasuna gorde behar dituzte. 
10. Klaustroko idazkaria, zuzendariak proposaturik, klaustro berak izenda-
tuko du. Idazkariak aktan jasoko ditu bilera guztiak, eskubidea izanik beti 
hurrengo bileran behar diren zuzenketak egin eta eskatzeko. Onartuz gero 
idazkariak sinatu eta  kontseiluburuaren oniritziarekin fede emango du. 
11. Bilerara agertu ez den kontseiluko kideak ez joatea justifikatu beharko 
du kontseiluburuaren aurrean.  
12. Ikastetxeko erakunde titularra eta eskola kontseilua ados badira, bat-
zordeak eratu daitezke. Batzorde horien osaera, eskumenak, iraupena eta 
jarduera araubideak onarpen akordioan jarriko dira. 
13. Zuzendariak eskola kontseiluan tratatu diren gaiei buruzko informazio 
egokia ikastetxeko estamentu guztiei hel dakien ardura hartuko du. 
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14. Kontseilua deitu ezin denean, kontseiluaren eskumeneko gai bat pre-
miazko egoeran tratatu behar bada, titularrak edo zuzendariak, bere es-
kumenen arabera, gaiari helduko dio eta gero eskola kontseiluari behar 
den informazio egokia eman eta hartutako erabakia onartzeko botazioa 
egingo du. 
60. art.- Irakasleen klaustroa 
Irakasleen klaustroa ikastetxeko irakasleek duten parte hartzeko organoa 
da.  Ikastetxeko irakasle guztiek eta orientatzaileek osatzen dute. 
61. art.- Irakasleen klaustroaren eskumenak.  
Irakasleen klaustroko eskumenak hauek dira: 
a) Hezkuntza proiektua, curriculum proiektua eta urte plana egiten eta 

ikastetxea ebaluatzen parte hartzea. 
b) Ikastetxeko barne araudiaren proiektuaz iritzia ematea. 
c) Saio eta ikerketa pedagogikoaren arloan eta irakasleen prestakuntzan 

ekimenak sustatzea. 
d) Ikastetxeko eskola kontseiluan izango dituen ordezkariak aukeratzea. 
e) Tutoretza, orientazio, ebaluazio eta errekuperazio arloak koordinatzea.  
f) Ikastetxeko funtzionamendu orokorra, eskola emaitzen bilakaera, admi-

nistrazioak ikastetxeari buruz egin dezakeen ebaluazioaren emaitzak 
eta beste edozein txosten aztertu eta baloratzea. 

g) Ikastetxeko bizikidetzari lagunduko dioten neurri eta ekimenak propo-
satzea.  

h) Ikastetxe osoari dagozkion gaiei buruz informatua izatea. 
62. art.- Irakasleen klaustroaren sailak 
1. Irakasleen artean eraginkortasun eta elkarkomunikazio handiagoa lort-
zeko asmoz, ikastetxeko erakunde titularrak klaustroan maila edo etapa 
bakoitzeko gai bereziak tratatzeko atalak eratu ahal izango ditu. 
2. Haien osaera eta eginkizunak klaustro orokorrarentzat esandakoen ant-
zekoak izango dira, baina maila edo etapa jakin batera moldatuak. Deitu 
eta haietan mahaiburu zuzendaria izango da, edo bestela maila edo etapa-
ri dagokion koordinatzailea. 
63. art.- Klaustroaren funtzionamendu-erregimena 
Klaustroak, bilera ofizialetan, arau hauek erabiliko ditu: 
1. Klaustroko bileretan zuzendaria da mahaiburu, baina beste baten esku 
utzi dezake. 
2. Klaustroa legez, gutxienez, hiruhilekoan behin bilduko da. Bilerara joa-
tea nahitaezkoa da irakasle guztientzat. 
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3. Deia zuzendariak egiten du, bere edo titularraren iniziatibaz, edo klaus-
troko kideen heren batek eskatuta. Klaustroko bilerak ikastetxeko ohiko 
funtzionamendua apurtu gabe egingo dira. Deia, gutxienez, hiru egun au-
rretik eta gai zerrendarekin batera egingo da. Kasuaren premiak hala es-
katzen badu, deia hogeita lau ordu aurretik egin daiteke. Gai zerrendan ez 
dauden arazoak tratatzeko, bileran dauden guztien aho batezko onarpena 
behar da. 
4. Klaustroko bilera baliozkoa da, klaustroburuak deitu eta bere kideen er-
diak eta bat gehiago biltzen badira.  
5. Titularra eta haren ordezkaria Klaustroko bileretara joan daitezke, baina 
hitzarekin baina botorik gabe klaustrokide ez badira,. Klaustroburuak modu 
berean (hitzarekin baina botorik gabe) informazio edo laguntza egokia 
emango dien edozein pertsonari dei diezaioke. 
6. Indarrean dagoen legeak gai jakin batzuetan gehiengo kualifikatuagoak 
eskatzen ez baditu, erabaki bat lortzeko, gutxienez, bileran daudenen boto 
erdiak baino gehiago baiezkoak izan behar dira. Berdintze bat dagoenean, 
klaustroburuak erabakitzen du. 
7. Kide guztiek boto partikularrak aurkezteko eta boto horiek aktan jasota 
geratzeko eskubidea izango dute 
8. Pertsonei buruz diren botazioak eta bileran dauden boto-eskubidedun 
pertsonetatik heren batek eskatzen duenean bozketak sekretuak izango 
dira. 
9. Bileran izandako guztiek, gaien izaerak eskatzen duenean, tratatu diren 
gaiei buruz erreserba eta zuhurtasuna gorde behar dituzte. 
10. Klaustroko idazkaria, presidenteak proposaturik, klaustro berak izenda-
tuko du. Idazkariak aktan jasoko ditu bilera guztiak, eskubidea izanik beti 
hurrengo bileran behar diren zuzenketak egin eta eskatzeko. Onartuz gero 
idazkariak sinatu eta  klaustroburuaren oniritziarekin fede emango du. 
64. art.- Pastoralgintzako taldea 
Pastoral eta ebanjelizazio lanak koordinatzen dituen pertsona taldea da. 
Ikastetxean egiten diren ikasketa eta eskolaz kanpoko jarduera guztietan 
eragiten du. Pastoralgintzako koordinatzaileak koordinatu eta zuzentzen 
du. 
65. art.- Pastoralgintzako taldearen osaera 
1. Pastoralgintzako taldea kide hauek osatzen dute: 
a) Pastoralgintzako koordinatzailea.  
b) Erakunde titularrak izendatuko dituen beste pertsona batzuk. 
2. Barnean hartzen du erlijio hezkuntzako mintegia. Beste mintegi guztien 
antzera funtzionatzen du, baina kontuan hartu behar da izaera propioak, 
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hezkuntza proiektuak, pastoralgintzako proiektuak eta urteko planak bere 
berezitasuna aipatzen dutela. 
3. Barnean du, baita ere, pastoralgintzako proiektuan agertzen diren ikas-
tetxeko eremu pastoral guztiak sustatzen dituen taldea. 
66. art.- Pastoralgintzako taldearen eskumenak 
Pastoralgintzako taldeko eskumenak, edozein mintegik dituenez gain, 
hauek dira: 
a) Ikastetxeko pastoralgintzako proiektua sustatzea. 
b) Hezkuntza proiektuko dimentsio ebanjelizatzailearen ekintza-lerroak 

proposatu eta haiei jarraipena egitea. 
c) Hezkuntza proiektuari (ebanjelizatzaileari dagokion eremuan) jarraipena 

egitea. 
d) Erlijio irakaskuntza eta erlijio mintegia jarduera ebanjelizatzailearen 

beste eremuekin batzea. 
e) Pastoralgintzako proiektua, curriculum proiektua, kurtsoko pastoral eta 

hezkuntza jarduerak hezkuntza proiektuaren arabera planifikatzea. 
f) Fede taldeen eta haien sustatzaileen egoeraz eta ibilbide egokia izan 

daitezen behar dituzten baliabideak eskaintzeaz arduratzea. 
g) Jarduera pastorala ikastetxeko ikasle ohi, irakasle, monitore, entrenat-

zaile eta familietara eta hurbil diren beste pertsona batzuetara luzatzea. 
h) Hezkuntza jarduerako ekintza pastoralen programazioa prestatzea. 

IV. TITULUA: HEZKUNTZA  
KOORDINATZEKO ORGANOAK  

67. art.- Hezkuntza koordinatzeko organoak 
1. Hezkuntza koordinatzeko organoak kide bakarreko eta kide anitzekoak 
dira. 
2. Hezkuntza koordinatzeko kide bakarreko organoak hauek dira: talde 
pedagogikoaren koordinatzailea, orientazio koordinatzailea, zikloko koor-
dinatzaileak, mintegiko koordinatzaileak eta tutoreak. 
3. Hezkuntza koordinatzeko kide anitzeko organoak hauek dira: irakasle 
taldeak, talde pedagogikoa, orientazio taldea eta mintegiak. 

LEHEN KAPITULUA:  
KIDE BAKARREKO ORGANOAK  

68. art.- Koordinatzaile pedagogikoaren eskumenak 
Talde pedagogikoaren koordinatzailearen eskumenak hauek dira: 
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a) Familiei, irakasleei, gobernatu eta kudeatzeko organoei eta ikastetxeko 
antolakuntzaren arduradunei pedagogia arloan aholkatzea. 

b) Pedagogi antolamenduko alderdi orokorrak koordinatzea. 
c) Aholkatu, planifikazioa koordinatu eta ikastetxeko pedagogia ekintzen 

garapena sustatzea. 
d) Ikastetxeko planei (pedagogiaren eremuan) jarraipena egitea. 
e) Talde pedagogiaren bilerak deitu eta zuzentzea. 
f) Ikastetxeko zuzendariak emango dizkionak. 
69. art.- Koordinatzaile pedagogikoa izendatu eta kargutik 
kantzea 
Talde pedagogikoaren koordinatzailea ikastetxeko erakunde titularrak 
izendatu eta kargutik kentzen du. 
70. art.- Orientazio koordinatzailearen eskumenak 
Orientazio taldeko koordinatzailearen eskumenak hauek dira: 
a) Familiei, irakasleei, gobernatu eta kudeatzeko organoei eta ikastetxeko 

antolakuntzaren arduradunei orientazio arloan aholkatzea. 
b) Orientazio lanaren alderdi orokorrak koordinatzea. 
c) Aholkatu, planifikazioa koordinatu eta ikastetxeko hezkuntza jarduera-

ren orientazio ekintzen garapena sustatzea. 
d) Ikastetxeko planei (orientazioaren eremuan) jarraipena egitea. 
e) Orientazio taldeko bilerak deitu eta zuzentzea. 
f) Ikastetxeko zuzendariak emango dizkionak. 
71. art.- Orientazio koordinatzailea izendatu eta kargutik 
kentzea 
Orientazio koordinatzailea ikastetxeko erakunde titularrak izendatu eta 
kargutik kentzen du. 
72. art.- Zikloko koordinatzailearen eskumenak 
Zikloko koordinatzailearen eskumenak hauek dira: 
a) Irakasleen eta tutoreen bitartez zikloko ikasleen hezkuntza prozesuaren 

garapena sustatu eta koordinatzea. 
b) Ikasleen bizikidetza sustatu eta koordinatzea. 
c) Zikloko irakasle taldearen bilerak deitu eta horietan, etapako koordinat-

zailea ez dagoenean, horietan mahaiburu izatea. 
d) Irakasle taldea koordinatu eta iritsi diren akordioak burutu daitezen 

bermatzea. 
e) Irakasle baten ordezkapenak koordinatzea, ziklo bati bakarrik dagoz-

kionean. 
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f) Ikasle eta familiekiko harremanetan, behar den neurrian, tutore eta ira-
kasleei laguntzea. 

g) Etapako koordinatzaileari zikloan behar diren espazio eta baliabideez 
informatzea. 

h) Etaparen beste zikloetako koordinatzaileekin batera funtzionamenduko 
irizpide komunak ezartzea. 

i) Zikloan egingo diren ekintza guztiak sustatu eta koordinatzea. 
j) Bere zikloari dagokion urteko planaren zatia egoki aplikatzeaz ardurat-

zea. 
k) Ebaluazio bileren eta zikloan hartzen diren akordioen akten kopiak gor-

detzea. 
l) Etapako koordinatzaileak edo zuzendariak, beren eskumenen espa-

rruan, emango dizkiotenak. 
73. art.- Zikloko koordinatzailea izendatu eta kargutik 
kentzea 
Zikloko koordinatzailea ikastetxeko irakasle bat da. Zikloko koordinatzailea 
zuzendariak izendatu eta kargutik kentzen du, etapako koordinatzailearen 
iritzia entzun ondoren. 
74. art.- Mintegiko koordinatzailearen eskumenak 
Mintegiko koordinatzailearen eskumenak hauek dira: 
a) Mintegiko bilerak deitu eta zuzendu, eta tratatu diren gaien eta lortu di-

ren akordioen aktak egitea. Akta horren kopia bat talde pedagogikoaren 
koordinatzaileari pasako dio. 

b) Curriculum proiektuaren eta maila bakoitzeko arloaren programazioen 
prestaketan, jarraipenean eta ebaluazioan mintegiko lana koordinatzea. 
Koherentzia bilatuko du bai edukiak maila eta zikloetan zehar banat-
zean bai gutxienezko helburuak eta ebaluazio irizpideak proposatzean 
eta bai, azkenean, material kurrikularrak aukeratzean. 

c) Urteko aurrekontuak egiteko mintegiko premiei buruzko txostena pres-
tatzea. 

d) Mintegiko urteko memoria eta plana prestatzea. 
e) Mintegiak erabiltzen duen materiala egoki mantentzeaz arduratzea. 
f) Koordinatzen duen arloko ekintza osagarriak bultzatzea. 
g) Beste mintegiekin batera diziplina edi gai arteko lotura bultzatzea 
h) Bere mintegiko arloan, horrela erabakita dagoen kasuetan, ebaluazioari 

buruzko erreklamazioetan esku hartzea. 
75. art.- Mintegiko koordinatzailea izendatu eta kargutik 
kentzea 
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Mintegiko koordinatzailea, arloko irakaskuntza koordinatzeko arduraduna, 
arlo horretako edo arlo hurko bateko irakasle bat da. 
Mintegiko koordinatzailea, zuzendariak proposaturik, erakunde titularrak 
mintegiko kideen artean izendatu eta kargutik kentzen du. 
76. art.- Tutorearen eskumenak 
Tutorearen eskumenak hauek dira: 
a) Bere taldearen eta ikasle bakoitzaren  hezkuntza prozesuko garapena-

ren erantzule hurbilena izatea. 
b) Eman dioten taldeko ikasleen ebaluazio bilera zuzendu eta moderatzea; 

ebaluazio bileraren akta idatzi eta kopia bat zikloko koordinatzaileari 
ematea; beste irakasleen datuak eta iritziak eta indarrean dagoen lege-
ria kontuan hartuz, bere taldeko ikasle bakoitzak zikloz pasatu behar 
duen erabakitzea. 

c) Ikastaldeko martxa eta ikasle bakoitzeko ezaugarri eta berezitasunak 
(familia eta gizarte ingurua, nortasuna, gaitasunak…) ezagutzea. 

d) Banakako edo taldeko jokaera txarrak lehenbailehen konpontzeko eta 
positiboak sustatzeko, klaseko asistentziak eta absentziak, aprobetxa-
mendua eta beste gorabeherak kontrolatzea. 

e) Ikasleei buruzko informazioa eta programazioak eta hezkuntza jardue-
rak (hezkuntza proiektu, pastoralgintzako proiektu, curriculum proiektu 
eta urteko planarekiko) duten koherentzia talde eta zikloko irakasleekin 
koordinatzea. 

f) Taldeka eta bakarka ikasleen gurasoekin harremanak izatea, mezu 
idatzien, elkarrizketa pertsonalen eta talde bileren bitartez iritziak elkarri 
adierazteko eta seme-alaben hezkuntza prozesuari buruz informatzeko. 

g) Bere taldeko ikasleek egindako hutsegite arinei neurri zuzentzaileak 
aplikatzea. 

h) Bere taldeko ikasleen ordezkariekin bildu eta elkarrizketatzea. Tutoreak 
ordezkarien botazioan prozedura arauen bermatzaile gisa gelan egon 
behar du. 

i) Talde pedagogikoak eta irakasle-taldeak adostutako tutoretza plana ga-
ratzea. 

j) Bere taldeko ikasleei izaera propioa, urteko plana eta barne araudia 
aurkeztu eta zuzen-zuzenean dagozkien alderdiak azaltzea. 

k) Ikasleak bere taldean eta ikastetxearen bizitzan integratu eta jarrera 
parte hartzailea bultzatzea. 

77. art.- Tutorea izendatu eta kargutik kentzea 
Tutoreak taldeko irakasle izan behar du. Tutorea ikastetxeko zuzendariak 
izendatu eta kargutik kentzen du, etapako koordinatzailearen iritzia entzun 
ondoren. 
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BIGARREN KAPITULUA:  
KIDE ANITZEKO ORGANOAK  

78. art.- Irakasle-taldeak 
Ziklo, maila edo ikasgela bateko irakasleek irakasle-talde bat osatzen dute.  
Laguntzako irakasleak eta orientatzaileak  ziklo bati esleituko zaizkio. 
79. art.- Irakasle-talde bakoitzeko eginkizunak 
Irakasle taldeen eginkizunak (dagokion ziklo, maila edo gelan aplikatze-
koak) hauek dira: 
a) Diziplina edo gai arteko lotura egitea. 
b) Klaustroari ebaluazio  irizpide orokorrak proposatzea. 
c) Proiektuak, egokitzapenak eta dibertsifikazioak prestatu, jarraipena 

egin, ebaluatu eta aldatzeko, besteekin lan egitea. 
d) Ekimen pedagogikoak eta esperientzia didaktikoak proposatzea. 
e) Ikasleak ebaluatu eta kurtsoz pasatzeari eta tituluak emateari buruz tu-

toreari aholkatzea. 
f) Funtzionamendu irizpide komunak ezarri eta koordinatzea. 
g) Urteko plana (taldeari dagokiona) iprestatu, jarraipena egin eta ebaluat-

zea. 
80. art.- Talde pedagogikoa 
Ikastetxeko pedagogia koordinatzeko organoa da. 
Talde pedagogikoa hauek osatzen dute: 
a) Talde pedagogikoaren koordinatzailea. 
b) Etapen koordinatzaileak. 
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c) Orientazio departamentuko koordinatzailea. 
d) Zuzendaria. 
e) Zuzendaritza taldeari egokiak iruditzen zaizkion beste pertsona batzuk, 

une batzuetarako bakarrik edo kurtso osorako. 
81. art.- Talde pedagogikoaren eginkizunak  
Talde pedagogikoaren eginkizunak hauek dira: 
a) Ikastetxeko jarduera, plan eta proiektu pedagogikoak egin, gauzatu eta 

ebaluatzeko lanak koordinatzea. 
b) Ikastetxeko planetan adierazitako oinarrizko lehentasun pedagogikoei 

jarraipena egitea. 
c) Irakasleen pedagogia prestakuntza eta  hobekuntza koordinatu, lagun-

du eta horretarako baliabideak eskaintzea. 
d) Ikastetxeko curriculum proiektua egin, ebaluatu eta aldatzeko lanak zu-

zendu eta koordinatzea. 
e) Mintegi, ziklo eta etapek proposaturik, ikastetxean erabiliko diren testu 

liburu eta materialak aukeratzeko lanak gainbegiratzea. 
f) Hurrengo kurtsorako aurreikuspen pedagogikoak egiteko orduan zu-

zendaritza taldeari aholkatzea 
g) Mintegi, ziklo eta etapa guztietako lana koordinatzea. 
h) Orientazio departamentuaren lanari jarraipena egitea. 
82. art.- Orientazio departamentua 
Organo honek orientazioaren ardura du ikastetxean. 
Orientazio departamentua hauek osatzen dute: 
a) Orientazio koordinatzailea. 
b) Laguntzako irakasleak. 
c) Hezkuntza premia bereziak dituztenen irakasleak. 
d) Zuzendaritza taldearen ustez egokiak diren beste pertsona batzuk, une 

batzuetarako bakarrik edo kurtso osorako. 
83. art.- Orientazio departamentuaren eginkizunak 
Orientazio departamenduko eginkizunak hauek dira: 
a) Ikastetxeko hezkuntza jardueraren orientazio ekintzak prestatu, gauzatu 

eta ebaluatzeko lanak koordinatzea. 
b) Egokitzapen kurrikularrei, errefortzu edo laguntza programei eta eba-

luatzeko eta kurtsoz pasatzeko irizpideei buruz ikastetxeko organoei 
teknikoki aholkatzea. 

c) Ikasketa eta lanbide aukera berriei buruz ikasleak informatu eta orien-
tatzea. 
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d) Bizitza pertsonalean, ikasketetan edo lanbidean orientatzeko eta curri-
culum desberdinak egiteko ekintza, estrategia eta programak prestat-
zea. 

e) Orientazioan esku hartzeko programak garatu eta taldeei aplikatzea. 
f) Ikasle bakoitzari banakako ebaluazio psikopedagogikoa prestatu eta 

esku hartzeko proposamenak prestatzea. 
g) Orientazio eta tutoretzako jarduerak egiteko orduan irakasleak koordi-

natu, babestu eta laguntza teknikoa eskaintzea. 
h) Bere eginkizunarekin lotura zuzena duten kanpoko zerbitzuekin eta 

hezkuntza administrazioarekin koordinatzea 
i) Unibertsitatearekin egindako lan egitasmo baten arabera praktiketako 

irakasleak koordinatu eta orientatzea. 
j) Orientazio eta hezkuntza jarduerari dagozkion kontu guztiak koordinatu 

eta familiei informatu eta aholkatzea. 
k) Orientazio arloan egoki iruditzen zaizkion beste eginkizun batzuk aurre-

ra eramatea. 
 
84. art.- Mintegia 
1. Ikastetxean arlo bera edo antzeko ikasgaiak ematen dituzten irakasleek 
mintegia osatzen dute. 
2. Mintegiak sortu eta aldatzea ikastetxeko erakunde titularrari dagokio. 
85. art.- Mintegiko eginkizunak 
Mintegiko eginkizunak hauek dira: 
a) Maila bakoitzerako gelako programazioak egiteko lanak koordinatu eta 

ikastetxeko curriculum proiektuarekiko koherentzia bermatzea. 
b) Bere arloan erabiliko diren ebaluazio eta errekuperazio irizpide oroko-

rrak erabakitzea. 
c) Curriculumaren proiektu, egokitzapen eta dibertsifikazioak prestatzeko 

lanetan beste irakasleekin lan egitea. 
d) Bere arloan ekimen pedagogikoak eta esperientzia didaktikoak propo-

satzea. 
e) Irakasleen prestakuntza eta  hobekuntza bideratzen dituzten ekimenak 

sustatzea. 
f) Talde pedagogikoari bere arloko testuliburuak eta ikasmaterialak pro-

posatzea. 
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g) Bere arloari dagozkion ekintza osagarriei buruz irizpide orokorrak ezart-
zea.  

V. TITULUA:  
BIZIKIDETZA HONDATZEA 

86. art.- Bizikidetzaren balioa 
Ikastetxean bizikidetza on bat beharrezkoa da hezkuntza komunitateko ki-
de guztien  umotze progresiborako -batez ere ikasleena, baina baita ere 
komunitatearena bere osotasunean- eta ikastetxeko izaera propioaren 
helburuak lortzeko. Bizikidetza iraunarazi eta hobetzeko,  batez ere, pre-
bentziozko metodoak erabiliko dira, baita neurri zuzentzaileak ere, behar 
direnean.  
87. art.- Bizikidetza hondatzea 
1. Hezkuntza komunitateko kideek araudi honetako 7. artikuluak aipatzen 
dituen arauak, egitez edo ez-egitez, urratzen dituztenean, ikastetxeko bizi-
kidetza hondatzen dute 
2. Bizikidetza hondatzen dutenak legeak eta araudi honek adierazten di-
tuzten bitarteko eta baliabideen arabera zentzaraziak izango dira. 
88. art.- Ikasleentzako arauak 
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Ikasleen kasuan, aurrean esandakoaz gain, bizikidetza urradurak gertat-
zen direnean hauxe da kontuan hartu behar den oinarrizko araudia: 
a) Ikastetxeko ikasleen barne araudia. 
b) Une horretan indarrean dagoen legeria. 
89. art.- Hezkuntza komunitatearen beste kideak 
Hezkuntza komunitateko kide bakoitzak ikastetxeko erakunde titularrarekin 
duen harreman-erregimen espezifikotik ondorioztatzen den araudia (dela 
lan, merkataritza araudia, dela zibil, kanonikoa) erabiltzeko kalterik gabe, 
hezkuntza komunitateko kide batek bizikidetza hondatzen badu erakunde 
titularrak edo zuzendariak:  
a) Pribatuan zentzarazi dezake. 
b) Jendaurrean zentzarazi dezake. 
c) Ikastetxeko instalazio eta zerbitzuetarako sarrera mugatu diezaioke. 

XEDAPEN GEHIGARRIAK  
Lehenengoa.- 
Erakunde titularraren eta langile kontratatuen lan harremanak, araudi 
honek adierazten duenari kalterik egin gabe, araudi berariazko batek erre-
gulatzen ditu. Modu berean, ikastetxeko langileen legezko ordezkaritza 
beste araudi berariazko batek arautzen du. 
 
Bigarrena.-  
Ikastetxean irakasle lan egiten duten erlijioso eskolapioei, konstituzioak, 
espainiar estatuaren eta Vatikanoaren arteko akordioek eta erlijio askata-
sunaren lege organikoak babesten duten bere estatutu berezia aplikatzeko 
kalterik gabe, hezkuntza-itunei buruzko oinarrizko arauen erregelamendu-
ko laugarren xedapen gehigarrian edo autonomi administrazioko antzeko 
arauan adierazia aplikatuko zaie. 

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK  
Orain arte erabilitako Barne Araudia,  Erakunde titularrak proposatu eta 
eskola kontseiluak lehen onartu zuena, indargabetua gelditzen da. 

AZKEN XEDAPENAK  
Lehena.- Araudia aldatzea. 
Araudi hau aldatzea erakunde titularrari dagokio, baina aldaketa ikastetxe-
ko eskola kontseiluak onartu behar du.  
Bigarrena.- Indarrean sartzea. 
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Araudi hau ikastetxeko eskola kontseiluak onartu eta hilabetera jarriko da 
indarrean. Egun batean ikastetxea ez balego hezkuntza-itunaren erregi-
menean, araudi honek ez luke baliorik izango. 
�

Eskola kontseiluan onartua Bilbon, 2004ko azaroaren  30a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


