
2022/23 ESKOLAZ KANPOKO EKINTZEN GIDA 

Gurasogunek 2022/23 ikasturterako antolatutako eskolaz kanpoko ekintzei buruzko gida txiki bat 

eskaintzen dizue. 

 

Jarduera desberdinen fitxak, ordutegiak eta prezioak liburuxka digital informatiboan topa ditzakezue, 

elkartearen webgunean: http://gurasogune.eus.  

 

Gidan jasotako puntuak honako hauek dira: 

 

0. Eskolaz kanpoko ekintzetan izena emateak, gidan jasotako puntuak onartzea eta 

errespetatzea dakar. Baita ikasturte honetan garatu eta onartuko den manifestua eta 

araudia ere bai. 

 

1. Gurasogunek antolatutako eskolaz kanpoko edozein ekintzetan izena emateko bazkide 

izatea beharrezkoa da. 

 

Bazkidearen kuota urtean behin ordaintzen da (urrian) eta familiako 45 eurokoa da.  

 

Alta urtero berritzen da automatikoki. Baja eman nahi duenak idatziz adierazi beharko du emailez 

ondorengo helbidera: gurasogune@andramari.net. 

 

2. Eskolaz kanpoko ekintzen ordainketa banku-ordainagiri bidez egingo da, ordainketa 

Gurasoguneri adierazitako kontu-korronte zenbakian helbideratuz eta hileroko lehengo 

astean egingo da.  

 

Bazkide izateko inprimakia hementxe agertzen da, baita bazkide izanda banku-informazioa edota beste 

edozein datu aldatu behar baduzu ere.  

 

3. Familiekin harremanetan jartzeko ikastetxeak ikasleei emandako posta elektronikorako 

kontuak erabiliko dira. 

 

Gurasogunek darabilen helbidea eskolaz kanpoko gaietarako hauxe da: extraescolares@andramari.net. 

 



Eskolaz kanpoko ekintzek kudeaketa-lan handia sortzen dute. Beraz, eskertzekoa litzateke eskolaz 

kanpoko talde bakoitzeko familia bat arduratuko balitz. Familia horrek ordezkaritza lanak 

egingo lituzke, sortu daitezkeen zalantza eta iradokizunak Gurasoguneri komunikatuz. 

 

4. Ikasturte honetako jardueretarako izen-emateak Online bakarrik egin ahal izango dira, 

mailez jasoko duzuen inprimaki baten bidez. Izen emateak irailak 23tik (ostirala), irailak 25ko 

(igandea) 24:00ak arte egin ahal izango dira. 

  

5. Ikasle bakoitzeko gehienez 3 jarduera nagusi aukeratu ahal izango dira eta beste 2 

alternatiba moduan, 5 guztira. Inskripzioan adierazitako lehentasun ordena aintzat 

hartuko da. 

 

Laugarren eta bosgarren lekuan adierazitako jarduerak, 3 jarduera nagusietan plazarik ez egotekotan 

bakarrik hartuko dira kontutan. 

 

6. Inskripzioen prozesatzea: 

 

- Adierazitako epearen barruan burututako izen emate guztiak onartuko dira. Erregistratzeko 

ordenak ez du lehentasunik suposatuko.  

 

- Ekintzaren batean gutxieneko ikasle kopururik ez balego, ekintza aurrera eramaten saiatuko 

da; beti ere alde ekonomikoa edota beste irizpide batzuk kontutan hartuz (adibidez, kirol talde batean 

jokalari gutxieneko kopurua). Irizpideak ez betetzekotan, ekintza ez da burutuko. 

 

- Elkartearen helburuetako bat, hiru hilabete bakoitzean proposatutako ekintzetan ahalik eta 

ikasle gehienen parte hartzea bermatzea da. Horregatik, ekintzaren baten gehieneko ikasle kopurua 

gainditzen bada, baliteke ekintza horren egunak edota ordutegiak aldatu behar izatea, liburuxka 

informatiboan jasotako informazioarekiko. Aldaketa hau posible izateko hurrengo baldintzak bete 

beharko dira: 

1. Espazio eta ordutegi alternatiboak egotea. 

2. Jardueraren hornitzailearen onespena. 

3. Ekintza horietan izena eman duten familien onespena. 

 

Aipatutako aldaketak egiteko aukerarik balego, Gurasogunek inplikatutako familiekin egoera kudeatuko 

du, akordio batera iritsi ahal izateko. 

 



- Akordiorik ez balego, ez da inolako doikuntzarik egingo eta eskolaz kanpoko jarduerei buruzko 

informazio-liburuxkan adierazitakoari eutsiko zaio, izena eman duten guztien artean zozketa bat eginez. 

Zozketaren ondoren, plazarik ez duten ikasleei jardueraren itxaron-zerrenda batera pasatuko zaie, 

edota hautatu duten ekintza alternatibo batean izena emateko lehentasuna emango zaie. 

 

7. Bajak 

 

Eskolaz kanpoko ekintzak urriaren 1ean hasiko dira eta maiatzaren 31n bukatuko dira. 

Ekainean, orduak berreskuratu behar dituzten jarduerak bakarrik burutuko dira.  

 

Bajak idatziz komunikatu beharko dira hurrengo emailera extraescolares@andramari.net, 

hilabetea bukatu baino 10 egun lehenago, hurrengo hilabetean baja indarrean egoteko.  

 

Opor egunak ez dira baja komunikatzeko 10 egun horien barruan kontutan hartuko, zentroa itxita 

egongo delako eta ez delako inor egongo bajak kudeatzeko. 

 

Bajek jardueren jasangarritasun ekonomikoan eta gauzatzearen ratioak desorekatzen dituzte. 

 

Eskatutako baja emateek eskolaz kanpoko jarduera garatzeko eskatzen den gutxieneko ikasle kopuruan 

eragina badute, kasu bakoitzeko aukerak aztertuko dira, baina baliteke jarduera hori bertan behera 

geratzea ere. 

 

8.Eskolaz kanpoko kirol jardueretako taldeen ordezkariak 

Taldekako lehiaketetan parte hartzen duten kirol-jarduera guztiek Lehenengo eta Bigarren Talde-

Ordezkari bana izan beharko dute, talde bakoitzeko kirolarien gurasoen artean aukeratuta. Ordezkariek 

kirol-koordinatzailearekin lotura-lanak egingo dituzte, kirol-taldeen martxa onerako eta sor daitezkeen 

beharrei aurre egiteko asmoz. 

 

Aipatutako rolak inork ez baditu hartzen, talde horrek ezin izango du lehiaketetan parte hartu. 

 

9. Iradokizunak eta proposamenak 

 

Ekintza berrietarako proposamenak, indarrean dauden ekintzei buruzko iradokizunak edo hobekuntzak 

egiteko bideak: 

- Emailez bidal daitezke extraescolares@andramari.net edo, 

- Elkartearen edozein bileretan.  


