HH2
Donostian, 2019ko uztailaren 12an

Guraso agurgarriak:
Gutun honen bidez 2019-2020 ikasturterako eskola antolakuntzaren berri eman
nahi dizuegu.
Aurten izan dugun lekualdatzea dela eta, egoitza desberdinetako helbide eta
komunikazio bide nagusi berriak izango ditugu. Hauek dira:

HAUR HEZKUNTZA (HH)

VILLA SOROAKO egoitza.

Ategorrieta, 24 - 20013 Donostia.
Tf.: 943287232 - E-posta: idazkaritzahh@zurriolaikastola.net
LEHEN HEZKUNTZA 1 eta LH2 (LH)

JOSEFINETAKO egoitza.

Rodil, 45 - 20013 Donostia.
Tf.: 943937743 - E-posta: idazkaritzalh@zurriolaikastola.net
*Idazkaritza Hurrako egoitzan egongo da

LEHEN HEZKUNTZA 3-6 (LH)

HURRAKO egoitza.

Indianoene, 1 - 20013 Donostia.
Tf.: 943937743 - E-posta: idazkaritzalh@zurriolaikastola.net
DBH eta BATXILERGOA (BH)

HURRAKO egoitza.

Indianoene, 1 - 20013 Donostia.
Tf.: 943272587 - E-posta: idazkaritzabh@zurriolaikastola.net
Etapaz gaineko mezuetarako e-posta: zurriola@zurriolaikastola.net

Bide batez, gogorarazten dizuegu, urtean zehar Ikastolak gurasoekin izango duen
komunikazio bide nagusia ostiraletan bidaltzen den ATARIA astekari digitala dela. Bertan,
aurreko astean izandako ekintza nagusien berri emateaz gain, hurrengo egunetan
izango diren gertakariak eta bestelako ohar garrantzitsuak agertzen dira. Hori dela eta,
oso garrantzitsua da behar besteko arreta ematea asteroko komunikabide honi.
Informazio hori guztiari webguneko KOMUNIKAZIO atala gaineratu behar zaio,
etengabeko kontsultagai gisa.
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HARRERA GARAIA
Zuen seme alabak ikastolan hasiko dira laster. Ikastolako ateak irekiko ditugu familia eta
haurrentzat eta harrera egingo dizuegu. Erronka bat da guztiontzat egoera berri honi
aurre egitea, batez ere haurrarentzat: espazio berri bat, haur talde berri bat, heldu
berriak bere inguruan,…Momentu zirraragarria da, ilusioz beterikoa.
Ikastolara etxetik etorriko da; konfiantzazko espazio batetik, non seguru, maitatu eta
onartua sentitzen den. Ikastolan ere, haurra etxean bezala sentitzea da gure helburua:
konfiantzazko leku bat sortu nahi dugu, diren bezala adierazi daitezen eta baldintzarik
gabe onartuak senti daitezen.
Bestalde, hau guztia kudeatzea ez da erraza ez haurrarentzat, ez eta familientzat ere.
Gure lana hezitzaile bezala haurrei bereziki, eta familiei orokorrean, bidai honetan
laguntzea da, dituzuen kezka eta zalantzak erantzutea eta zuekin, egunerokotasunean,
harreman zuzenean kontaktuan egotea prozesu hau guztia ahalik eta egokiena izan
dadin. Guztion helburua baita haurraren ongizatea eta beraz, guztiok zaindu beharreko
garaia da harrera garaia.
Ezagutzen ez dugun pertsona eta espazio batekiko konfiantza garatzea ez da gauza
erraza: bere denbora eskatzen du, batzuren kasuan motzagoa izango dena eta beste
batzuren kasuan luzeagoa. Bestalde, oso garrantzitsua da familia eta hezitzailearen
arteko etengabeko komunikazioa, hezitzaileak poliki-poliki haurraren inguruko
informazioa eskuratu eta haurra hobeto ulertu dezan.
Hau guztia honela izanik, gurean harrera garaiak bi aste irauten ditu gutxienez. Denbora
honetan libre egotea eskatzen dizuegu, lasaitasunez prozesuan parte hartu dezazuen.
Honela, gure ustez lagungarriak izan dakizkizuen zenbait ohar eta aholku zerrendatzen
ditugu hurrengo lerroetan:
1. Harrera garaian parte hartzen duen heldua bat eta bakarra izatea.
 Heldu bat, ahalik eta giro lasaiena izan dadin; haur eta familia askok
bizituko duzue harrera garaia eta komenigarria da espazio masifikatuak
saihestea.
 Bakarra. Haurrarekin etortzen den heldua harrera garaian zehar aldatzen
bada, haur batzuk ez dute egoera hau ondo bizitzen eta hobe da
horretan ere egonkortasuna bermatzea.
2. Talde txikiak: lehenengo bost egunetan talde txikiagotan etorriko dira haurrak
ikastolara. Hartara erreferenteek haur guztietara iristeko aukera gehiago izango
dute. Harrera garaia antolatzeko egiten dugun lehenengo bileran osatzen dira bi
talde hauek. Taldeak osatzerakoan lehentasuna bilerara datozen familiei
emango zaie. Bilerara etortzen ez direnei telefonoz abisatuko zaie zein taldeetan
etorri behar duen.
3. Gelan aulkiak izango ditugu. Zuek bertan lasai eseri, lagungarria bazaizue
gustuko duzuen denbora-pasa bat ekarri: egunkaria, liburua, josketa egiteko
zerbait…
4. Jarrera lasaia/erlaxatua agertu. Ikastolarengan konfiantza agertzen baduzue eta
gurekin lasai bazaudete, hau haurrari transmitituko diozue.
5. Haurrari argi utzi gela barruan eserita egongo zaretela eta ez duzuela jolasean
parte hartuko. Aulkietan eserita mantendu. Haurra gerturatzen bada lasai hartu,
ez jarri urduri, ez behartu espaziora itzultzen. Haurrak interesa duenean berriro ere
gerturatuko da espaziora. Hori da, besteak beste, hezitzailearen lana, haurra
espaziora erakartzea.
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6. Haurren artean liskarrak sortzen direnean, ahal den heinean utzi hezitzaileari esku
hartzen. Egoera hauek arruntak dira adin honetako haurren artean eta
lasaitasunez bizitzen saiatu behar dugu.
7. Haurra prest dagoela ikusiko bagenu gelatik ateratzea proposatuko genizueke.
Hasieran denbora laburrez desagertuko zinatekete. Honetarako ezinbestekoa
da haurrak bere erreferentea izango denarekin gutxieneko atxikimendua
garatua izatea, gutxieneko konfiantza bat garatzea, bestela haurra beretzat
arrotza den espazio batean eta ezezagunak zaizkion pertsonekin aurkituko da
bat batean.
8. Haurrari egia esango diogu eta itzuliko zaretela esan badiozue, itzuli behar duzue.
Horrek emango dio haurrari konfiantza. Hasieran denbora laburrez aterako zarete
eta pixkanaka tarte luzeagoa egingo duzue kanpoan. Azken kasu honetan,
haurrari ogia erostera esan badiozue, itzultzerakoan ogi batekin itzul zaitezte.
9. Ez desagertu haurrari eta hezitzaileari ezer esan gabe, mesedez. Haurrarentzat
oso egoera zaila izango da, ulertzen ez duen arrazoiren batengatik bere
erreferentea desagertuko baita eta hau intseguritate eta antsietatearekin bizitu
dezake. Bestalde, hezitzaileak ez badaki joan zaretela, ez du zuen semealabaren beharra aurreikusteko aukerarik izango.
10. Agurrak ez luzatzen saiatuko gara. Heldua gelatik ateratzeko momentua dela
uste badugu, ziurtasunez jokatuko dugu.

ESFINTERREN KONTROLA ETA PARDELA
Esfinterren kontrola prozesu luzea da eta poliki-poliki haurra garatzen joango den
gaitasuna da. Haurrak adieraziko digu egiten dituen aurrerapausoekin noiz den
momentu egokia pardela uzteko. Honetarako adi egon beharko dugu eta inoiz ez
aurreratu. Bestalde, harrera garaia ez da momentu ona pardela kentzeko. Kasualitatez
pardela uzteko momentuak eta harrera garaiak bat egingo balute, azken hau pasa arte
pardela ez kentzea eskatzen dizuegu.
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HH2KO HAURREN HARRERA GARAIKO EGUTEGIA
2 URTEKOEN ORDUTEGIA
IRAILAREN 6tik 20ra
6-9-10-11-12

BI TALDETAN

GOIZEZ
9:00–10:30
11:00-12:30

13

GUZTIAK

9:00-10:30

16

GUZTIAK

9:00-10:30

17

GUZTIAK

9:00-11:00

18

GUZTIAK

9:00-11:30

19

GUZTIAK

9:00-12:00

20

GUZTIAK

9:00-12:30

IRAILAREN 23etik IRAILAREN 27ra

GOIZEZ
9:00-12:30

Irailaren 30etik EKAINAREN 5era

ARRATSALDEZ

GOIZEZ

ARRATSALDEZ
JANGELAKOAK 13:30etik 14:00etara
jaso daitezke (ordu hau gutxi
gorabeherakoa da, irailean zehaztuko
da)

ARRATSALDEZ
JANGELAKOAK 13:30etik 14:00etara
jaso daitezke (ordu hau gutxi
gorabeherakoa da, irailean zehaztuko
da)

*9:00-12:30

ARRATSALDEKO ZAINTZAKOAK
15:30tatik 17:00ak arte.
(ordu hauek gutxi gorabeherakoak dira,
irailean zehaztuko dira)

EKAINAREN 8tik 19ra

GOIZEZ
*9:00-12:30

ARRATSALDEZ
JANGELAKOAK 15:00ak arte

*Goizetan sarrera malgua
Aurretik esan bezala haur batzuentzat nahikoa izango da bi asteetako epe hau.
Bestalde, beste haur batzuentzat ez da nahikoa izango. Ondorioz, eta ahal den heinean,
malgutasunez jokatuko dugu.
Goizetan sarrera malgua dugu. Honela, zaintzan ez dauden haurrak 9:00etatik aurrera
etor daitezke ikastolara. Familia guztien goizak ez dira berdinak eta egokiagoa da
ikastolara beranduago iritsi baina lasai etortzea. Bestalde, harrera garaiaren lehenengo
bi asteetan aurreikusitako ordutegia errespetatzea eskatzen dizuegu, gutxieneko
egonaldi bat ziurtatze arren.
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IKASTOLAKO SARRERAK ETA IRTEERAK:
Goizeko 9:00etan HH2 urteko haurrek eta familiek IDAZKARITZAKO SARRERA erabiliko
duzue. Ikastolara ezin da 8:55 baino lehen sartu; itxaron kanpoan atea ireki arte. Ikastola
barruan zaintzako ikasleak daude eta hauek beren geletara bideratu arte ez dugu
ikastolara sartzeko atea irekiko.
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ZERBITZUEN ANTOLAKETA
Zerbitzuen erabilerari dagokionean kontuan hartu beharreko zenbait ohar garrantzitsu
gogorarazten dizkizuegu:
2 urteko haurren kasuan ezin dira zerbitzuak (goizeko zaintza, jangela, autobusa,
arratsaldeko siesta/zaintza) txartel bidez edo tarteka erabili. Zerbitzua erabiltzen duen
haurrak egunero erabiliko du. Errutinek haurrari segurtasuna ematen diote eta honek
eragin handia du berak ikastolarekiko eraikiko duen harremanean.
Haur hezkuntzako lehenengo zikloko haurrek (HH2) ezin dituzte 8 ordu baino gehiago
ikastolan pasa.
Arratsaldeko zaintza jangelan geratzen diren haurrek erabili dezakete soilik.
Dagoeneko zerbitzuen erabilerarako galdetegia bete duzue. Bestalde, zerbitzuen
erabilpenean aldaketarik egin nahi izanez gero idazkaritzan eta haurraren tutoreari
adieraz iezaiozue irailaren hasieran (bilera egunean edo haurrak ikastolan hasten diren
astean), zerbitzuen antolaketa ahalik eta hoberena izan dadin. Irailetik aurrera,
ikasturtean zehar egingo diren eskaerak aztertuko ditugu.
JANGELA:
12:15ean bazkalduko dute guztiek txanda bakarrean.
2 urteko haurrek jangela zerbitzua erabiltzen has daitezke irailaren 23tik aurrera. Bestalde,
gogoratu haurrak harrera garaian egongo direla oraindik eta malgutasunez jokatuko
dugula ahal den heinean.
Haurra bazkaldu ondoren jaso dezakezue, 13:30etik 14:00etara (ordu hau gutxi
gorabeherakoa da).
Arratsaldeko zaintzan utziz gero, 15:30etatik 17:00ak bitarte jaso dezakezue zuen semealaba. Siesta zerbitzua irailaren 30etik aurrera eskainiko da, ekainaren 5era arte. Irailaren
23etik 27ra ez da arratsaldeko zaintza zerbitzurik egongo eta haurrak 13:30etik14:00etara jaso beharko dituzue. Ekainaren 8tik 19ra siesta txiki bat egiteko aukera
egongo da eta haurra 14:45etik 15:00etara jasoko duzue.
GOIZEKO ZAINTZA ZERBITZUA:
Goizeko 7:30etik 9:00etara zaintza zerbitzua eskainiko dugu irailaren 23tik aurrera.
ERREZIBOAK:
Gogorarazten dizuegu ikastolari egiten zaion laguntzari dagozkion 10 errezibo pasatzen
ditugula. Hilaren 5ean kobratuko ditugu, irailekoa ez ezik, non hilaren 16an pasako
dugun.
Jangela, garraio eta goizeko zaintza zerbitzuen erabiltzaileei kuota hilaren 5ean
kobratuko dugu eta aurreko kasuan bezala, iraileko kuota hilaren 16an pasako dugu.
Zerbitzuren batean baja eman nahi izanez gero, aurreko hilabetea amaitu aurretik egin
beharko da. Ez da hilabete bakarreko bajarik onartuko, ez eta bajak eta altak ematen
aritzea ere.
HH eta LHn ez da ekainean bajarik onartuko, zerbitzu guztiak ekaina arte baitira.
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Eskolaz kanpoko erreziboak hilaren 15ean kobratuko dira eta lehen erreziboa urrikoa
izango da.
Eskola-asegurua martxoan kobratuko zaizue (11,50 euro inguru) eta materiala apirilean
(12 euro inguru).
DATUEN EGUNERATZEA
Edozein aldaketa esanguratsu (e-posta, etxeko helbidea, telefonoa, kontu korrontea,
eta abar...) idazkaritzan aipatzea eskatzen dizuegu, aukeran idazkaritzako helbide
elektronikora idatziz.
GURASOENTZAT EUSKARA KLASEAK:
Seme-alabak ikastolan dauden bitartean, gurasoentzat euskarako klaseak antolatzen
ditugu, Hurrako egoitzan. Irailean honen inguruko informazioa bidaliko zaizue.
2 URTEKOEN GURASO BILERA:
Irailaren 5ean, osteguna, arratsaldeko 17:00etan, Villa Soroako egoitzan, guraso bilera
izango dugu. Bertan, harrera garaiaz eta honen inguruan dituzuen zalantzei buruz hitz
egiteko tartea izango dugu, baita prozesu hau bideratzeko proposatzen dugun
antolaketaz. Bilerara haurrak ez eraman, mesedez.
Atxikian taldeen zerrendak jaso dituzue. Irailean, eta bilera egunaren aurretik, talde
bakoitzak izango duen tutorea. Bestalde, haurraren inguruko informazioa jasotzeko
galdetegi bat bidaliko dizuegu. Azken hau bilera egunerako betetzea eskatzen dizuegu,
mesedez.
Haurraren NA tamainako eta familiako (folio erdiko tamainako) argazki
eguneratua ekarri bilerarako, mesedez. Gainera, haurrarentzat esanguratsuak
diren pertsonekin eta gertakizunetan (familia, lagunak, urtebetetzea, oporrak,
etxean, …) ateratako argazkiekin album bat osatzea eta ikastolara ekartzea
eskatzen dizuegu.
Harrera garaiari buruz edo zerbitzuen inguruan zalantzaren bat izanez gero Villa Soroara
deitu irailaren 2tik aurrera, mesedez.
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GARRAIOA:
Ondorengo taulan zehazten da autobusaren ibilbidea eta geltoki bakoitzaren
ordutegia.
Hurra eta Josefinak egoitzetara iristeko udaletxeak momentuz baimendu digun geltoki
bakarra (Nafarroa hiribidean) datozen asteetan gehiago gerturatzerik lortuko bagenu,
abuztu bukaeran bidaliko den zirkularrean jakinaraziko genizueke.
GOIZEKOA 9:00
7:56

Txara II (errotondan)

7:57

EGUERDIKOA 15:00
2

14:15

Karmengo Ama

Bidea Taberna

Mons

Taxiak

14:17

Karmengo Ama

Laboral kutxa

7:58

Garro

Kiroldegia

14:20

Mandas Dukea

39 (Tabakalera)

7:59

Zubiaurre pasealekua

109

14:23

Mandas Dukea

9 (Epaitegia)

8:00

Zubiaurre pasealekua

Todo-todo

14:27

Gipuzkoako enparantza

8:04

Trintxerpe

biribilgunea

14:33

Iparragirre

8:07

Kontadoreak

Aurrean

14:38

Zurriola hiribidea

8:13

Karmengo Ama

Bidea Taberna

14:41

Nafarroa hiribidea

Gros anbulatorioa

8:15

Karmengo Ama

Laboral Kutxa

14:43

JOSEFINAK-HURRA

HURRA

8:17

Mandas Dukea

39 (Tabakalera)

14:48

SOROA

8:19

Mandas Dukea

9 (Epaitegia)

8:25

SOROA

8:31

JOSEFINAK-HURRA

Nafarroa hiribidea

8:36

Gipuzkoa Plaza

Bidebieta bus gel.

8:39

Iparragirre

8:41

Zurriola ibilbidea

8:43

Nafarroa ibilbidea

8:48

SOROA

8:53

JOSEFINAK-HURRA

Bidebietako bus
Iradier
30

IKASTOLA

IKASTOLA

Iradier
30
Gros anbulatorioa
IKASTOLA
Nafarroa hiribidea

GOIZEKOA 12:30

ARRATSALDEKOA 17:00

12:35

JOSEFINAK-HURRA

Nafarroa hiribidea

17:00

JOSEFINAK-HURRA

12:38

SOROA

IKASTOLA

17:03

SOROA

Nafarroa hiribidea
IKASTOLA

12:44

Galtzada nagusia

Merkatua

17:09

Galtzada nagusia

Merkatua

12:47

Colon Pasealekua

11

17:12

Colon Pasealekua

11

12:51

Gipuzkoa enparantza

Bidebieta bus gel.

17:16

Gipuzkoa enparantza

12:54

Mandas Dukea

9 (Epaitegia)

17:19

Mandas Dukea

9 (Epaitegia)

12:56

Mandas Dukea

39 (Tabakalera)

17:21

Mandas Dukea

39 (Tabakalera)

12:58

Ametzagaina

1, bus gel.

17:23

Ametzagaina

1, bus gel.

13:00

Ametzagaina

Maria Reina

17:25

Ametzagaina

Maria Reina

Bidebieta bus gel.

Geltokian 5 minutu lehenago egotea eskatzen dizuegu.
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LOTURA-AUTOBUSA (LANTZADERA) ZERBITZUA
Josefinak eta Hurratik Soroara
Josefinetan dauden haurrentzat (LH1 eta LH2) lantzadera zerbitzua eskainiko da
12:30ean eta 17:00etan.
Hauek izango dira lantzadera zerbitzuan izena emateko baldintzak:
 anai-arrebak Soroan edukitzea.
 astean 5 egunetan erabili beharko da (ikastolako arratsaldeko eskolaz-kanpoko
saioetan dauden ikasleak izan ezik).
Hurran egongo diren LH3 eta LH4ko ikasleentzat ezin dugu une honetan 17:00etako
zerbitzua bermatu. Horren ordez, zaintza zerbitzua eskaintzea aztertzen ari gara (Hurran
17:00etatik 17:30era inguru). Zerbitzu hau erabili ahal izateko goian aipatutako lehen
baldintza ezinbestean bete behar da.
Izena emateko esteka honetan duzuen galdetegia bete ezazue abuztuaren 23a baino
lehen.
Soroatik Josefinak eta Hurrara (9:00)
Soroatik Hurrara lantzadera zerbitzua erabiltzaile guztiei eskain diezaiekegun jakin ahal
izateko, datu zehatzak behar ditugu, ezinbestekoa baitzaigu erabiltzaile kopurua zein
izango den jakitea. Informazioa lortzeko beheko estekan aurkituko duzuen galdetegia
bete ezazue abuztuaren 23a baino lehen.
Autobusa hartzeko bi aukera egongo dira:
1. Autobusa lehen bidaian Soroara iristen denean (08:25)
2. Autobusa bigarren bidaian Soroara iristen denean (08:48)
Lehenengo kasuan ikasleak zaintza zerbitzuan geldituko dira eta zaintzari dagokion
kuota ordaindu beharko da. Bigarren kasuan berriz, zerbitzua dohainik izango da.
Oharra: geltokian 5 min. lehenago egon behar duzue.
Galdetegiaren esteka
Opor onak izan ditzazuela,
ZUZENDARITZA

Ohar honen bertsio elebiduna bertan duzue irakurgai.
La versión bilingüe de este documento está disponible aquí.
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