
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artezkaritza-kontseiluaren bilera-data 

Irailaren 28 izango da ikasturte honetako Artezkaritza- 

Kontseiluaren lehenengo bilera. Bertan aipatzeko gairen bat 

izanez gero, artezkaritza@udarregi.eus helbidera bidaliz 

jakinarazi dezakezue.  

 

Jangela-zerbitzua 

 Funtzionamendu oharra 

 Jangela egun soltetan erabili ahalko da. Izen-emateak 

gutxienez bezperan 13:00 baino lehen idazkaritzara deituz 

edo usurbil@ikastola.eus helbidera idatziz egin daiteke. 

 Jangelan izena eman ez duenari, bazkaltzeko aukerarik ez 

zaio ziurtatuko.  

 Egunero finko joango den ikasleari, jangelan geratu ezin 

duen egunagatik menuaren zenbatekoa deskontatuko zaio, baldin eta bezperan 

13:00 aurretik oharra idatziz eta sinatuta idazkaritzara ekartzen badu edo e-maila 

bidaltzen badu usurbil@ikastola.eus helbidera.  

    Deskontua ez da aplikatuko irteera kasuan, hileko prezioan (H4 eta H5) kontuan 

    hartuta baitago lehendik.  

 Jakinarazten dizuegu, 2005-2006 ikasturtean Artezkaritza Kontseiluan erabaki zela, 

ikasturte osorako jangela zerbitzuan izena emanda dauden erabiltzaileak baja 

emanez gero, zerbitzuaren kostu errealagatik likidazioa egingo zaiola.  

 Ikasturte honetan ere, bi txandatan antolatu dira: Lehenengo txandan HH 3tik LH 

2rako eta DBHko ikasleek bazkalduko dute 12:30ean eta bigarrenean LH 3tik LH 

6rako ikasleek, 13:15ean. Ikasleek beraien bazkaltzeko txanda errespetatu beharko 

dute, aldaketarik ez baita onartuko. 

 

 Jangela-batzordea 

Jangela Batzordea berrabiaraztea gustatuko litzaiguke jangela-batzordearen 

funtzionamenduaz, antolaketaz eta menuen gaiari jarraipena egiteko. 

Horrexegatik, Udarregiko eraikin gorrira etortzera gonbidatzen zaitugu datorren urriaren 

4an, 15:30ean. 

 

 

 

2022ko irailaren 23an    3. zenbakia 
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Egutegia 

Gogorarazten da, datorren astelehenean, irailak 26, HH eta LH-ko 

klaseak goiz eta arratsaldez hasiko direla, 9:00 – 12:30 eta 14:30 – 

16:30 ordutegian. Aldiz, DBH-ko klaseak jarraiak izango dira irailaren 

30 arte. 

 

 

Guraso-bilerak 

Urtero bezala, aurten ere guraso bilerak egingo dira. Data, ordua, 

lekua, txostena,… webgunean egongo dira ikusgai. Txostena 

irakurrita etortzea gomendatzen da.  

Antolaketa erraztearren, Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzan 

Alexia bidez jasoko duzuen galdetegia bete beharko duzue 

bilerara joan nahi ezkero. 

 

 

Eskola-kirola 

 Hasiera data: 2022-2023ko ikasturterako Zirimaran (LH 1, 2, 3, 

4) futbol-eskubaloian (LH 5-6), eta esku pilotan (LH1-DBH2) 

izena emanda daudenak urriaren 3ko astean hasiko dira.  

Gurasoekin egingo ditugun bileren berri aurrerago emango 

zaizue. 

Edozein zalantza argitzeko, eskolakirola@udarregi.eus helbidera idatzi. 

 

 

 Bilera deialdia: Irailak 28an asteazkena, Zirimara (L.H.1, 2, 3 eta 4) 

eta futbol - eskubaloian (L.H. 5 - 6) izena eman duten gurasoekin 

bilera informatibo bat egingo da ikastolako jangelan. 

Zirimarakoen bilera 16:45ean eta futbol - eskubaloikoena 

17:30ean.  
 

 

 Dirulaguntzak: Eskola kirolean izena ematen duten familiak, Usurbilgo 

Udalak eskolaz kanpoko kirol jardueretan parte hartzeko ahalbidetzen 

dituen dirulaguntzez balia daitezke. Eskaerak aurkezteko leku eta 

dokumentazioari dagokionez, pertsona fisikoek presentzialki edo 

telematikoki aurkez ditzakete eta pertsona juridikoek, soilik telematikoki. 

Presentzialki, Udaleko Erregistro Nagusian (Joxe Martin Sagardia plaza, 

z/g), eta telematikoki, udalaren zerbitzu telematikoetako dirulaguntzak 

atalean (www.usurbil.eus). Bete beharreko dokumentazioa web 
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orrialdean dago, dirulaguntzen atalean. Eskaerak egiteko epeari dagokionez, irailaren 

1etik urriaren 28ra artekoa da epea. 

Bestalde, Usurbilgo Udalak, kiroldegiko abonu eta ikastaroen kuotetan hobariak 

eskuratzeko aukera ahalbidetzen du urte osoan zehar. Eskaera, udaletxean aurrez 

aurre, 08:00etatik 14:00etara, posta arrunt bidez edo internet bidez egin daiteke. 

Hobariak jasotzeko eskubidea internet bidez eskatu ahal izateko B@KQ txartela 

beharrezkoa da. 

 

Lan-eskaintza: Zirimarako hezitzailea 

2022/2023 ikasturterako Zirimarako hezitzaile bat behar da. Hemen 

informazio osoa.  

 

 

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.  

 

 

Kilometroak 2022  

Urriaren 2an Ibarran Kilometroak festa ospatuko da 

eta egun horretarako KMK batzordetik laguntza 

eskatu dute: 

Eguneko antolaketarako Uzturpe Ikastolak 

laguntza behar du, ikastola txikia da eta denen 

laguntza behar dute. 

Lantaldeetan izena emateko galdetegia betetzea eskatzen dizuegu. 

Eskerrik asko!! 
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Baso-eskola 

Irailaren 24ko auzolanerako deialdia bertan behera geratzen da 

eguraldi txarra iragarrita dagoelako  

 

 

 

 

Zorriak  

HH-ko ikasle batzuengan zorriak sumatu ditugu. 

Norberak bere seme/alabarekin egoera horretan ohikoak diren 

higiene neurriak hartzea eskatu nahi dizuegu.  

NEURRI HORIEK ERAGINKORRAGOAK IZAN DAITEZEN SAIATU DENOK 

ASTEBURU HONETAN EGITEN TRATAMENDUA 

 

 

 

 

 

 

 

Baso-Eskola 

Irailaren 24ko auzolanerako deialdia bertan behera geratzen da 

eguraldi txarra iragarrita dagoelako. 

 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA  

HAUR HEZKUNTZA  

https://drive.google.com/file/d/1CxvUPUnw0nDrrI8odPgtaSG8kFTqUdUw/view?usp=sharing

