
Familia agurgarria

Irailean 2022-2023 ikasturteari ekingo diogu. Hasteko, kurtso normalizatua espero dugu.
Hala ere, Zaraoben, gure eskuetan dagoen guztia egiteko konpromisoa hartzen dugu,
ikasleen hezkuntzarako eskubidea bermatzeko, bai eta euren eta guztion ongizatea
bermatzeko ere.
Dokumentu honek, zuek agurtzeaz gain, kurtso hasierako oinarrizko informazioa emateko
helburua du.

Jarraian 2022-23 kurtsoari begirako informazio esanguratsuena jakinarazten dizuegu.
Informazio hau osatzeko, mesedez web orrialdea kontsultatu web.

1. Kurtso hasiera: Aurkezpena irailaren 8an, osteguna. Kurtsoaren egutegi osoa web
orrialdean  ikus daiteke.

2. Aurkezpen egunaren ordutegia 1. Batxilerrean 12:00etan izango da eta 2.
Batxilerrean 12:30etan.

3. Urteroko ordainketak :
a) Matrikula egitean:

● Eskola materiala
● Eskola asegurua

b) Ikasturte hasieran, TAKILA eta AMPA  ordainagiriak jasoko dira:

● Takillaren erabilera: 5€ ikasle berriek . Hezkuntza-etapa osorako balioko du
(BATXILERGOA).Takilak erabiltzeko araudia web orrialdean ikus daiteke.

● AMPA(ekintza osagarriak, literatur lehiaketa…) 15€ familiako.

4. Batxilergoko 1. mailako ikasleek karnet-argazki bat (argazkiaren atzeko aldean
izena eta 2 abizen idatzita) ekarri behar dute.

5. Familia ugari diren Batxilergoko 2. mailako ikasleek familia-liburuaren fotokopia bat
ekarri behar dute.

6. Eskola ordutegia: 2022-23 ikasturteko ordutegia trinkoa izango da (DBHn
08:30-14:30 eta Batxilergoan 08:30-14:30/15:25). Sarreran metaketak saihesteko
08:20tik aurrera iristea gomendatzen da DBHn eta  08:15, batxilerrekoen kasuan.

7. Osasun neurriak: Hezkuntza Sailak esango digu zein neurri hartu behar diren
2022-2023 ikasturterako Osasun neurriei dagokien Hezkuntza sailak bidalitako
informazio guztia web orrialdean eskegiko da.

Babesgabetasun-zantzuak jakinarazteko betebeharra.

«Ikastetxe honek honako hau jakinarazten die gurasoei: Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta
babesteko Eusko Jaurlaritzaren Legearen arabera (otsailaren 18ko 3/2005 Legea), ikastetxean uste
bada ikasleren bat babesgabetasun-egoeran dagoela susmatzeko zantzuak daudela; hau da, uste
bada ikasle horren zaintzaileek beren funtzioak betetzen ez dituztela, ikastetxeak egoera hori
jakinaraziko die gizarte-zerbitzuei, legeak hala aginduta. Jakinarazpena eginez gero, horren berri
emango zaio ikaslearen familiari».

https://zaraobe.net/es/


ZARAOBE  INSTITUTUKO  WEB  ORRIA

Gure web helbidea hauxe da: https://zaraobe.net

Bertan oso erabilgarria den informazioa eskura dezakezue.

Zalantzarik izanez gero, deitu mesedez ikastetxeko telefonora 945 393 000, goizeko
ordutegian irailaren 1etik aurrera.

AMURRIOKOAK BERTAKOAK EZ DIREN  IKASLEENTZAKO  INFORMAZIOA

Leku ezberdinetatik datozkigu ikasleak Zaraobe Institutura, haientzako garraiatzeko
posibilitate publikoak ere badaude.

URDUÑA-LUIAONDO-LAUDIO:RENFE  (Tfno. 912 320 320)
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-bilbao
ARTZINIEGA – AIARA – OKONDO . VITORIA:
Autobuses LA UNION https://www.autobuseslaunion.com/ Tnoa 94 427 11 11 /945 26 46 26
Arabako Foru Aldundiak ere garraioari buruz informatzeko honako telefonoa du:
945 18 18 18 http://www.araba.eus/alavabus/

Uda ona igaro duzuelakoan.

Agur bero bat

https://zaraobe.net/es/
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-bilbao
https://www.autobuseslaunion.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esES845ES845&q=Diputaci%C3%B3n+Foral+de+%C3%81lava&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDJMNjU0t1jEKu2SWVBakpiceXhznoJbflFijkJKqsLhxpzEskQAcORlAy0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwinsYifjNzqAhUJahQKHcGjDbcQmxMoATAcegQICBAD&biw=1536&bih=754
http://www.araba.eus/alavabus/


BATXILERGO 1 eta 2

ORDAINKETAK: Matrikula egitean ordaindutako  26 €z gain, ikasturtearen
hasieranTAKIILA eta IGEaren erabilerari buruzko ordainagiriak jasoko dira.

A-           Kontzeptuan ikaslearen izena eta abizena jarri behar dira.

IKASLE BERRIA 5€ _TAKILA

* Ikasle berriek soilik 5 € ordainduko dituzte takila erabiltzeagatik hurrengo kontu-zenbakian.

KUTXABANK
ES95 2095 0611 0110 9095 2895

B-         Kontzeptuan seme/alaba baten izena eta abizena jarri behar dira.

Familia bakoitzak 15€ ordainduko du ekintza osagarriak eta eskolaz kanpoko ekintzak
direla eta, AMPA BABIO Gurasoen Elkarteko kuota, ondorengo kontu korrontean:

CAJA RURAL NAVARRA
ES70 3008 0214 18 3245703826


