2022ko irailaren 8an

1. zenbakia

Zuzendariaren agurra
Kaixo familia,
Iritsi da ikasturte berriari hasiera emateko unea. Azken
hiru ikasturteak bereziak izan dira antolaketa berezia
ezarri behar izan dugulako. Aurtengoan, aurreko
antolaketa eta ohituretara itzuliko gara, beti ere,
egokitasuna bermatuaz.
Giza harremanak mugatuta eduki ditugunez, ikastolan
egiten genituen hainbat ekimen garrantzitsu alboratuak
izan ditugu, baina aurtengoan jarduera horiek berreskuratuko ditugu gure heziketa
ereduari jarraituaz.
Ikasturte zoragarri bat opa dizuet! Egin dezagun elkarrekin!
Nerea Erauntzetamurgil Manterola

Ikasketa-beka
2022/2023 ikasturterako Eusko Jaurlaritzak bideratzen duen beka
eskatzeko epea irailaren 30era arte irekita egongo da.
Informazio guztia hemen klikatuta ikus dezakezue. Edozein zalantza
argitzeko
edo
argibide
gehiagorako
idazkaritzarekin
jarri
harremanetan.
Era berean, Udarregi Ikastolak, irakaskuntzaren finantzazioari
laguntzeko asmoz, beka-sistema propioa eskainiko die bere bazkideei. Beka-sistemaren
baldintzak, aurkeztu beharreko dokumentazioa eta diru-laguntzaren zenbatekoaren
inguruko xehetasunak hemen klikatuz irakur daitezke.

Liburutruk
Liburutruken parte hartzen duten LH5 eta LH6-ko ikasleei, liburuak,
ikastolako lehenengo egun hauetan banatzen ari zaizkie. DBH-koei
aldiz, aurkezpen egunean egin zitzaien. Liburuak jasotzearekin batera,
ikasle bakoitzak liburu guztiak jaso dituela egiaztatu beharko du.
Edozein gora-behera zuzentzeko 10 eguneko epea egongo da.
Bigarren zatiaren kobrantza, irailean egingo dela jakinarazten da.

Ikastolako zerbitzuak eta prezioak
Ikasturte honetako ikastolako eta zerbitzuetako kuotak jarraian
adierazten dizkizuegu. Horien kobrantza hilaren 16an egingo da.

* Kooperatibako kuota osagarria eta elkartasun-kutxa.
2022/23 ikasturtean Kooperatibako kuota osagarria hileko eta
ikasleko 38,76 € izango da. Elkartasun-kutxa, 4,10 € hileko eta
familiako. Kuota horiek 12 hilabetez (iraila-abuztua) kobratzen dira.
* Liburutruk.
Ekainean 60 €-ko bermea kobratu zen eta iraileko erreziboekin batera, gainontzeko
likidazioa kobratuko da. Prezioak honakoak izango dira:
- LH: 41,65 €
- DBH: 69,30 € + hautazkoak: DBH4 Fisika/Kimika eta Biologia/Geologia: 29,41 €
DBH4 Frantsesa: 26,21 €
* Liburu digitalak DBH.
DBH1. Eta 2. mailetan Frantsesa digitalki egiten dute eta bere kostua 15,95 € izango da.
* Ikasle-asegurua.
Ikaslearen istripu-aseguruaren urteko prezioa 13,40 eurokoa izango da eta urrian
kobratuko da. Zerbitzu mediku guztiak kontzertatutako zentrora joanez emango dira.
* Bazkide kuota.
Udarregi Ikastola guraso kooperatibako urteko bazkidetza kuota 12,02 eurokoa izango da
eta azaroan kobratuko da.
*Garraioa.
Garraio-zerbitzuaren hileko kuota 50,00 eurokoa (12 hilabetez) izango da. Erabilera
soltetarako zerbitzua eskainiko da. Horretarako, idazkaritzarekin jarri harremanetan.
*Goizeko zaintza.
Goizeko 8:00etatik 9:00etara eskaintzen da zerbitzua. Arduradunak Idoia Encinas eta Iban
Maritxalar izango dira. Kuota 21,50 euro hileko izango da 10 hilabetez.
*Jangela.
Jangelako kuota, bazkaldar-kopurua eta jangelaren erabileraren arabera kalkulatzen
denez, izen-ematearen arabera kalkulatuko da eta jakinaraziko zaizue buletin bidez.

Jangela-zerbitzuaren oharrak
 Jangela batzordea: bertan jangela-zerbitzuaren eskaintzaz,
funtzionamenduaz, antolamenduaz eta menuez hitz egiten
da, besteak beste. Funtzionamenduaren jarraipena egiteko,
bi hilabetez behin ordubeteko bilerak egiten dira. Bertan
parte hartu nahiko bazenu, eman izena galdetegi hau betez.

Iraileko menua: ikasturte honetan ere zerbitzua lehenengo
egunetik eskainiko da, hau da, irailaren 7tik, eta hilabete honetan
emango den menua hemen ikus dezakezue.

Izen-ematea: norbaitek jangela zerbitzua erabili behar izanez gero edo izena
emanda egonik ez bada zerbitzua behar, usurbil@ikastola.eus helbide elektronikora
mezua bidaliz jakinaraziko du gutxienez bezperan 13:00 aurretik.

Urriak 31, GAU BELTZA
Usurbilen Gau beltzaren jaia berrasmatu nahi dugu ohitura zaharrak
berreskuratzeko. Ipuin eta jolasen bidezko ibilbide polit bat egituratu
dugu
Kalexarren,
baina
laguntza
behar
dugu
(kaleak
apaintzeko/girotzeko, mozorrotu eta estra moduan agertzeko...). Parte
hartu nahi dutenen zerrenda egin eta betebeharrak banatzeko
irailaren 15ean 19:00etan gelditu gara, Kalexarko elkartearen pareko
mahaietan.
Animatu zaitez!!

Bertsolaritza 2022/2023
Aurten ere, guraso talde baten eskutik, bertsolaritza eskolak
antolatuko dira LH4, LH5, LH6 eta DBH1 mailako ikasleentzat.
Noiz: ostegunero Udarregi eraikinean 13:30etik 14:30era (urritik
maiatzera)
Kuota: 65 euro
Kontaktua: 608 768 539 (Whatsapp)
Izena emateko azken eguna: irailak 16

