
IKASLE GUZTIOK ESKUBIDEA DAUKAGU:
1.-Pertsona bezala garatzeko behar dugun guztia ikasteko.
 
2.-Eskolara joateko eta puntan ailegatzeko.
 
3.-Gure bizitza pribatua eta gure familiarena errespetatuta izateko eta gutaz edo gure familiaz kontu 
pertsonalak inork ez zabaltzeko.
 
4.-Gure irudia (argazkiak, bideoak...) edo gure izena gure baimenik gabe inork ez erabiltzeko.
 
5.-Eraso fisiko edo moralen kontran bebesa jasotzeko (jo, iraindu, burla egin...)
 
6.-Gutaz arduratzen den heldu bat egoteko beti (patioan, irteeretan, jangelan...)
 
7.- Higiene eta segurtasun baldintzak betetzendituen ikastetxe batean ikaslteko eskubidea ( garbia, 
segurua, tenpertura egokia...)
 
8.-Ospitalean edo etxean ikasteko, ezin badugu eskolara joan.
 
9.-Gure pentsaera eta erlijioa errespetatuta izateko.
 
10.-Gure iritzia emateko.
 
11.-Gure eskubideak errespetatzen direla ziurtatuta izateko.
 
12.-Zer ikasiko dugun eta nola ebaluatuko den jakiteko.

13.-Eskola eta eskolaren funtzionamendua ezagutzeko. ( nola banatzen den lana, nor arduratzen den 
zertaz, norengana jo dezakegun... )

14.-Gure eskubideak ezagutzeko.
 



IKASLEEN BETEBEHARRAK

1- Ikasteko betebeharra.
2- Prestakuntza-jardueretan parte hartzeko betebeharra.
3- Bertaratzeko betebeharra. 
     Ikasleek egunero joan behar dute eskolara puntualtasunez eta justifikatu  
     gabeko absentziarik izan gabe.
4- Bizikidetza errazteko betebeharra.
5- Norberaren kontzientzia-askatasuna errespetatzeko betebeharra.
     Ikasleek beren ikaskideen erabakiak errespetatu beharko dituzte.
6- Eskolako arauak errespetatzeko betebeharra. 
7- Instalazioak errespetatzeko betebeharra.



Jokabide  motak:

1- JOKABIDE DESEGOKIAK
2- IKASTETXEKO BIZIKIDETZAREN AURKAKO JOKABIDEAK 
3- BIZIKIDETZAN KALTE LARRIAK ERAGITEN DITUZTEN 

JOKABIDEAK 

1- JOKABIDE DESEGOKIAK:

a) Justifikatu gabeko puntualtasun-hutsegiteak.

b) Justifikatu gabeko bertaratze-hutsegiteak.

c) Ikastetxeko instalazioei, ikastetxeko materialari edo hezkuntza-komunitateko 
gainerako  kideen gauzei narriadurak eragitea.

d) Irakasleek edo agintari akademikoek agindutakoa ez betetzea.

e) Hezkuntza Komunitateko kideen aurkako adeitasunik ezako jarrera, keinu edo hitzak. 

 f) Ikastetxeko Kontseilu eskolarrak  debekatutako ekipoak, materialak, 
jantziak edo aparatuak ikastetxera eramatea.



g) Ikastetxeko ekipamendua (elektronikoa, mekanikoa, telefonikoa, informatikoa edo 
zeinahi motatakoa) baimenik gabe edo baimendutakoak ez diren helburuetarako 
erabiltzea.

h) Ikastetxeko langileei gezurra esatea edo informazio faltsua ematea,.

i) Kalifikaziorako baliatuko diren azterketa, proba edo ariketetan kopiatzea edo 
besteei norberarena kopiatzen erraztea,.

j) Hartarako baimenik ez dutenei ikastetxean sartzeko aukera erraztea edo haiekin 
sartzea, ikastetxeko Bizikidetza-arauen edo Gobernu Organoen jarraibideen aurka.

k) Ikaskideen gauzak nahita erabiltzea, haien borondatearen aurka.

l) Norberaren betebeharren beste edozein ez-betetze, betiere hezkuntza-
komunitateko gainerako kideei beren eskubideak baliatzea galarazten, oztopatzen 
edo eragozten ez badie, eta jokabide hori ikastetxeko bizikidetzaren aurkako 
jokabide gisa edo bizikidetza horri kalte larria eragiten dion jokabide gisa sailkatuta 
ez badago

. 



2- IKASTETXEKO BIZIKIDETZAREN AURKAKO JOKABIDEAK 

a) Irakasleen aginduak edo ikastetxeko gainerako langileek beren eginkizunen jardunean 
emandako aginduak  ez betetzea, eta horrekin batera irainak, mespretxuak, desafioak edo 
mehatxuak egiten badira.

b) Ikaskideen edo hezkuntza-komunitateko gainerako kideen aurkako mehatxuak edo irainak.

c) Azterketa-ereduak lapurtzea edo erantzunak kopiatzea, eta horiek guztiak hedatzea, saltzea 
edo erostea.

d) Noten buletinetan edo gurasoentzako nahiz legezko ordezkarientzako beste edozein 
dokumentutan edo  jakinarazpenetan aldaketak egitea, eta, dagokien hartzaileei ez ematea 
edo erantzunak aldatzea.

e) Kalteak eragitea bidegabeko erabileragatik ikastetxeko lokalei, altzariei, materialari edo 
dokumentuei, edo hezkuntza-komunitateko gainerako kideen gauzei.

f) Ikastetxeko Eskola Kontseiluak hartutako baliozko erabakiak nahita ez betetzea.

g) Besteek ohorerako, intimitaterako eta irudi propiorako duten eskubidea ez errespetatzea, 
haiek, edo, hala     badagokio, haien gurasoek edo legezko ordezkariek, baimena eman gabe 
grabazio-baliabideak erabiliz.



h) Beste edonori bere eskubidea baliatzeko aukera galaraztea, indarkeria erabili gabe, 
eta beste edonor bere borondatearen aurka zerbait egitera behartzea, betiere 
indarkeriarik erabili gabe.

i) Ordena nahasten duten portaerak eskolako jangelan, bai bakarka bai taldean, eta 
betiere bizikidetzan kalte larria eragiten ez badute.

j) Hezkuntza-komunitateko edozein kiderengan lesio fisikoak eragin ditzaketen 
objektuak zuhurtziarik gabe erabiltzea.

k) Ikastetxeko langileei gezurra esatea, informazio faltsua ematea edo norberaren 
nortasuna ezkutatzea.

l) Diskriminazioa dakarren edozein ekintza edo jokabide.

m) Aurreko artikuluan adierazitako jokabide desegokiren bat gehienez ere hiru aldiz 
egitea hiruhileko akademiko berean.

n) Ikasleen betebeharrak ez betetzea dakarren beste edozein jokabide, betiere 
hezkuntza-komunitateko gainerako kideei beren eskubideak baliatzeko edo beren 
betebeharrak betetzeko eragozpenik sortzen ez badie.



3- IKASTETXEKO BIZIKIDETZARI KALTE LARRIA ERAGITEN DIOTEN 
JOKABIDEAK.

a) Disziplinarik gabeko ekintza edo obedientzia-ukatze esplizitu guztiak, baita hezkuntza-
komunitateko kideen aurkako adierazpen iraingarriak,  irain horiek edozein modutan 
adierazita ere: ahoz, idazki bidez, edo baliabide informatikoak edo ikus-
entzunezkoak erabiliz.

b) Diskriminazioa dakarten edo adierazten duten irainak erabiltzea, diskriminazio horren 
arrazoia edozein izanik ere.

c) Jazarpen sexista.

d)  Hezkuntza-komunitateko edozein kideren aurkako eraso fisiko edo psikologikoa.

e)     Ikastetxeko hezkuntza-komunitateko kideak beren osasunerako eta osotasun 
pertsonalerako oso kaltegarriak diren jokaerak egitera bultzatzea, hala nola tabakoa, 
alkohola eta drogak kontsumitzera bultzatzea.

f)      Bizikidetzaren aurkako jokabide guztiak, taldean egiten direnean edo haien berri nahita 
zabaltzen denean, ahoz, idazki bidez, ikus-entzunezko baliabideen edo baliabide 
informatikoen bidez; 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 eta irudi propiorako duten 
eskubidea ez errespetatzea, 

k) Ikastetxeko jarduneko ekintzetan beste edonoren izena erabilita aritzea.

l) Euskarri idatzian edo informatikoan dagoen 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 ekintza, nahita egin bada.

n) Ikasturte berean gehienez ere hiru aldiz egitea aurreko artikuluan adierazitako 
bizikidetzaren aurkako edozein jokabide.

ñ) Norberaren betebeharrak ez betetzea dakarren edozein jokabide, betiere jokabide hori 
hezkuntza-komunitateko gainerako kideen edo beste edonoren eskubideen aurkakoa bada 
zuzen-zuzenean; hain zuzen ere, honako eskubide hauen aurkakoa bada: osasunerako, 
osotasun fisikorako, adierazpen-askatasunerako, parte hartzeko, biltzeko, diskriminaziorik ez 
jasateko, ohorerako, intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidea. 



HEZKUNTZAKO NEURRI ZUZENTZAILEAK
1- JOKABIDE DESEGOKIEN ZUZENKETA 

a) Izandako jokabide desegokiari eta haren ondorioei buruzko hausnarketa.

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

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

d) Jokabide desegokiaren nolakotasunarekin zerikusia duen zereginen bat egitea.

e) Zuzendariaren, ikasketaburuaren edota une horretantxe ikastetxearen ardura 
duen zuzendaritza taldeko kideren baten aurrean agertzeko agindua.



2. IKASTETXEKO BIZIKIDETZAREN AURKAKO JOKABIDEEN ZUZENKETA.
1.- Bizikidetzaren aurkako jokabideak zuzentzeko, zuzendariak aurreko artikuluan 

zerrendatutako neurriak edo 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.

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) Eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzeko eskubidea etetea, gehienez ere 
zuzendutako jokabidea egin den hiruhilekoa amaitu arte; edo, jokabide hori 
hiruhileko akademikoaren azken hilabetean gertatu bada, hurrengo 
hiruhilekoa amaitu arte

h) Eskolaz kanpo egin behar diren jarduera osagarrietan parte hartzeko 
eskubidea etetea.

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



3-IKASTETXEKO BIZIKIDETZARI KALTE LARRIA ERAGITEN 
DIOTEN JOKABIDEEN ZUZENKETA.

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. 

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

 d) Eskolaz kanpoko jardueretan edo ikastetxetik kanpoko jarduera osagarrietan 
parte hartzeko eskubidea edo eskola-garraioko zerbitzua edo jangela-zerbitzua 
erabiltzeko eskubidea etetea. 
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