ZIPIRIÑE IGE
GURASO ETA TUTOREENTZAKO
ESKULIBURU AZKARRA
Lagundu nahi baduzu sortu diren batzorde batetan izena ematea daukazu.
Denbora gutxikoa bada ere, zure laguntza balio handikoa izango da.
BATZORDEAK
Administrazioa
Eskolaz kanpokoak (kiroletakoak)
Eskolaz kanpokoak (ez kiroletakoak)
Jaiak
Berrikuntza
Teknologia eta Komunikazioa
Igorri ezazu mezu bat info@zipifamiliak.com helbidera eta harremanetan jarriko
zaitugu batzorde bakoitzetako koordinatzailearekin.

¡ ANIMATU ZAITEZ, DENON LANKIDETZA BEHARREZKOA DA ETA!

ZIPIRIÑE IGE- GURAS ETA TUTOREENTZAKO ESKULIBURU AZKARRA

IGERI BURUZ
ZER DA /NORTZUEK OSATEN DUTE

ZER EGITEN DU IGEK

Zipiriñe eskolako gurasoen elkartea da.
Hautatutako zuzendaritza-batzordea gurasoen
ordezkaria da eta IGEko kudeaketaren ardura
hartzen du.
Edozein gurasok parte hartu eta laguntza eskaini
dezake IGEk egin beharreko kudeaketan .
IGEren finantzaketa bazkideen ekarpenek eta
urtero Udalak eta Eusko Jaurlaritzak emandako
diru laguntzek osatzen dute.
IGEko batzordea osatzen dutenek, zein bertan
antolatutako jardueretan parte hartzen duten
guztiek
modu
boluntario,
doako
eta
desinteresatuan lan egiten dute.

Ba al
ZENEKIEN...

?

IGEKO KUOTA 25€ /familiako dela.
EZ da derrigorrezkoa.
Soilik ordaintzen da eskaintzen
diren zerbitzuetaz baliatu edota
ekintzetetan esku hartu nahi izanez
gero.

1. Ikastetxearekin
gure seme-alaben
hezkuntzan elkarlanean aritu.
2. Gure seme-alaben interesak zaindu eta
Eskola Kontseiluan eta ikastetxean gurasoak
ordezkatu
3. Eskolaz kanpoko ekintzak antolatu eta
kudeatu:
- Eskolaz kanpoko ekintzak: jarduerak
bilatu, monitoreak kontratatu, etab..)
- Eskola-asegurua kontratatu.
- 2 urteko gelarako irakasleen
laguntzaileak kontratatu
- Haurtzaindegi zerbitzua
- Ludoteka
- Urte amaierako jaia eta Olentzero jaia
antolatu
- 6. mailako ikasketa bidaia antolatu
4. IGEk antolatzen dituen jarduetarako
beharrezkoak diren diru-laguntzak eskatu

2016-17 IKASURTEKO HELBURUAK
zuzendaritza talde
1 IGEko
zaharraren eta berriaren
arteko transizio zuzena eta
egokia egin. Ekainean talde
berriak lanari ekin zion.
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Bazkideekin
(aitekin,
amekin,
tutoreekin) komunikazioa hobetu:
- Web berria egin.
- Komunikatzeko bide eta baliabide
teknologiko berriak erabili.
- Gure eskura dauden bide guztiak
erabili informazioa helarazteko.
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Gure seme-alaben interesak
defendatu erakundeen aurrean.
Egun ardura gehien behar duen
egoerak
Iberreko
institutua
handitzeko
egitasmoaren
etenaldia eta Zipiriñek jasaten
duen leku premia dira.

eta
4 Jarduera
berriak ezarri.

zerbitzu

Gure seme-alaben heziketan
(euskara,
familia
arteko
harremanetan, …) lagungarri
izan daitezkeen hitzaldiak eta
ikastaroak antolatu
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ZERBITZUAK /JARDUERAK
ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK
NOLA IZENA EMAN
Online
1. zipifamiliak.com web orrian sartu.
2. Izen-emate orria deskargatu.
3. Inprimatu eta bete.
4. Eskaneatu eta bidali info@zipifamiliak.com.
Hurrengo urterako internet bidezko formulario bat
erabilgarri egongo da datuak zuzenean web orrian
sartu ahal izateko.
Igeko bulegoan
Puedes imprimir y rellenar el formulario y entregarlo
Inprimakia deskargatu eta behin beteta bulegoan
utz dezakezu edo bulegoan bertan egin.
Jarduera bakoitzean aurrez ezarritako ikasleen
kopurua gainditzekotan, haurrak apuntatutako
ordena jarraituz sartuko dira .
PROBAKETA ALDIA
Zure semearen edo alabaren gustokoa izango den
argi ez badaukazu bi egun dituzu probatzeko. IGeri
aldez aurretik esango beharko diozu haurra zein bi
egunetan joango den haurra proba moduan,
monitoreak oharrarazteko.
ORDUTEGIA
Aukera bat baino gehiago baldin badaude zein ordu
nahiago duzun esan ahal duzu. Adierazitako txandan
egokitzen saiatuko gara baina EZIN DUGU
ZIURTATU, hainbat faktore kontutan izan behar
baititugu: espazioa, monitoreak, taldeen eta haurren
kopurua...

ESKOLA ASEGURUAK

Ba al
ZENEKIEN...

?

Asegurua ez da derrigorrezkoa,
AUKERAKOA baizik.
Derrigorrezkoa da bakarrik ikasleak
eskolaz kanpoko ekintzetetan eskua
hartzen badu edota haurtzaindegi
zerbitzua erabiltzen badu.
Hasiera batean ikasle guztiak altan
emango dira, gurasoek edo tutoreek
kontrako adierazi ezean.
Horretarako mezu bat bidali beharko
dute info@zipifamiliak.com ikasturte
bakoitzeko irailaren 30. baino lehen.
Eskolaz kanpoko jardueretan esku
hartzeko IGEko bazkidea izan behar da
eta aseguruan alta emanda ere egon
behar da.

HAURTZAINDEGIA
Ordutegia goizeko 8.etatik 9.etara
Egun guztiak joanez gero:
35€/hilean
Bi egun joanez gero: 20€/hilean
Non utzi behar ditut umeak? 2
urteko geletan. Sarrera terrazetatik
egingo da.

Zer gertatzen da ez edukitzekotan?
Garrantzitsuena, zure seme-alabak ez ditu
mediku batek artatuko istripu bat izanez gero
(larria izan ezik) eta hori dela eta ezingo zaie
medikamanturik eman.
Gurasoek edota tutoreek umearen ardura
hartu beharko dute.
Zer egin behar dut nire seme-alabek
eskolan istripu bat izanez gero eta
aseguratuta baldin banago?
Ikastetxea
aseguruarekin
harremanetan
jarriko da istripu bat gertatu dela
jakinarazteko.
Orduan
mediku
bat
gerturatuko
da
eskolara
umeaz
arduratzera. Kasu larrienetan umea Quiron
ospitalera eramango da.
Estaldura-aldia
Ikasturtearen
lehen
egunerainokoa da.

egunetik

azken

Eskola ordu guztiak barne hartzen ditu .
Goizeko 9.etatik arratsaldeko 19etara, eta
astelehenetik
ostiralera
arte.
Haurtzaindegira etortzen diran umeak ere
8.etatik estaldura izango dute.
Eskola kiroleko jarduerek ere estaldura izango
dute baldin eta IGEren edo eskolaren
gainbegiratzearekin antolatuak izan badira.
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ZERBITZUAK/JARDUERAK
JARDUERETAN ETA ZERBITZUETAN
BAJA EMATEA
Badaukat nire seme-alaba eskolaz kanpoko
jardueretatik edo beste zerbitzuetatik atera?
Bai, noski!. IGeri jakinarazi besterik ez duzu egin
behar.
Noiz jakinarazi baja-ematea.
Baja emateko HILAREN 25 BAINO LEHENAGO
JAKINARAZI BEHAR ZAIO IGERI, hurrengo hileko
ordaingiria ez kobratzeko. Egin ezean ordaingiria
osorik ordaindu beharko da, umea jarduerara edo
zerbitzura joan izan ez arren. Ordaingiriak
banketxera bi hilean behin bidaltzen direla
gogorarazi nahi dizuegu, nahiz eta kuota hilekoa
izan.
.
Nola jakinarazi baja-ematea
Izen ematea idatziz egiten den bezala, baja ere modu
berean egin beharko da. Horretarako bidali ezazu
mezu
elektroniko
bat
info@zipifamiliak.com
helbidera gaian "Baja" adieraziz. Mezuaren testuan
umearen eta jardueraren zehaztasunak idatzi
beharko dira.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2016
Aurten EZ da IGeko bulegoan salgai egongo.
Nahi izanez gero Sopelako loteria admministraziora
zuzendu beharko zara bertan erostera.

06938 ZENBAKIA. ¡ ZORTU ON !

ORDAINKETA EGUTEGIA

Ba al
ZENEKIEN...

?

Ordaingiriak hileko 10 eta 15 bitartean jaulkiko dira.
SMSren bitartez jakinaraziko da.

Urriaren 10 eta 15 bitartean
Urteroko kuota
IGE: 25€/familiako
Eskola-asegurua: 12€/ikasleko

2015/2016 ikasturtean 2.350,59€
komisioetan
ordaindu
dizkiogu
bankuari!!! Horren arrazoia zera izan da:
ordaingiri asko oharkabean edo nahi
gabe atzera botatzen dira. Horrexegatik,
kobratutako ordaingiri baten gainean
zalantzarik izanez gero itzuli baino lehen
IGErekin harremanetan jarri.

Hileko 10 eta 15 bitartean

Gure seme-alabei zuzendutako dirua
da
¡EZIN DUGI ALFERRIK GALDU!

Haurtzaindegia: 35€/hileko edo
20€/hileko erabili diren egunen
arabera.

2 urteko gelako laguntzailea: 70€/
hileko. Lehenengo kuota irailan
kobratu da.

ESKOLAK KANPOKO JARDUERAK
Hori dela eta... zer gertatzen da
ordaingiri bat itzultzen badut?
Ez baduzu aldez aurretik IGEri
jakinarazi bankuak kobratutako
komisioa (2€koa) zure gain hartu
beharko duzu.

Urria y eta azaroa
azaroaren 10-15 bitartean.
Abendua eta urtarrila
abenduaren 10-15 bitartean.
Otsaila eta martxoa
otsailaren 10-15 bitartean.
Apirila eta maiatza
apirilaren 10-15 bitartean.
Ekaina
Ekainaren 10-15 bitartean.
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BESTE DATU INTERESGARRI BATZUK
INFORMAZIO-ZIRKULARRAK

Zergatik da hain garrantzitsua zurekin
harremanetan jartzeko datuak ematea?
Komunikazioa errazteko eta jakinaren
gainean eduki ahal izateko zure datuak behar
ditugu (izen-abizenak, posta-elektronikoa,
tfno.-zenbakia...) eta hauek eguneratuak
eduki.
Zer egiten dugu emandako datuekin?
Datuen Babeserako Espainiako Agentzian
altan dagoen artxibo batean gordetzen dira.
Inola ere ez dira emango IGEtik janpo dagoen
inori
eta
IGEk
kudeatzen
dituen
zerbitzuetarako eta honen jakinarazpenak
egiteko baino ez dira erabiliko.

.
ESKOLA
KONTSEILUA
IGEk Eskola Kontseiluko kide da.
Eskolako zuzendaritzak, irakaslek zein irakasle ez
diren langilek, gurasoek eta udaletzeko ordezkari
batek osatzen dute. Bertan gure eskolarekin
zerikusia duten erabaki garrantzitsuenak hartzen
dira.
Eskola Kontseilua eskolako organo gorena da.

KONTAKTU

Ba al
ZENEKIEN...

?

IGEk gurasoekin harremanetan jartzeko
hainbat bide erabiliko ditu: web, postaelektronikoa, sms. whatsapp. Apurkaapurka papera alde batera utziko dugu.
Guraso eta tutore guztientzat IGEko
ateak zabalik daude, bai laguntzeko,
bai proposamenak egiteko eta gauzak
komentatzeko edo beharrezkoa edo
komenigarria
iruditzen
zaizuena
eskatzeko ere.
Zer edo zer txarto dagoela uste baduzu
arazoa zein den esaguzu eta konponbide
bat eman. Ez geratu kritika hutsean.
Gauzak hobetzerik badago, hori denon
artean egin behar dugu.
Zure zain gaude eta zure esanetara
gaituzu zalantzak argitzeko.

IGE
www. zipifamiliak.com
Bulego Ordutegia:
Astelehenetan, 16:45tik 18.etara.
94 676 19 34.
info@zipifamiliak.com.
Ahal bezain azkarren erantzungo dizugu.
Gure mezurik jasotzen ez baduzu jarri
zaitez gurekin harremanetan. Barkatu
eragozpenak.

BESTE DATU BATZUK
Zipiriñe
015104aa@hezkuntza.net
94 676 01 15
Trokabide Kalea 4, 48.600, Sopela
Jantokia
Arduraduna: Arkaitz
94 676 59 20
zipijantoki@gmail.com

ESKERRIK ASKO!
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