ELKARBIZITZA
JARRERA DESEGOKIAK BIDERATUZ

ARAUAK ETA ONDORIOAK
Gatazka baten aurreko protokoloa.
Eskolako arauak.
Jarrera desegokien erantzuna eta ondorioak.
Erregistro orria.

Gatazka baten aurreko protokoloa
NAGUSI
BATEN
KONTURATZE
A

NAGUSI BATI ESKU
HARTZEA ESKATZEA

GATAZKA
Gatazkaren berria duenak ERASO ETEN
Gatazkaren berria arduradunari pasa

Patioan: tutoreak
jolasorduetan eta saio
horretako irakasleak
Sarrera-irteeretan eta
Pasabideetan: saio
horretako irakasleak,
monitoreak eskolaz
kanpoko ekintzetan eta
jantokikoak jantokiko
orduan
Jantokiko orduan:
jantokiko arduraduna
Liburutegian: saio
horretako irakasleak eta
liburutegiko arduraduna
Eskolaz kanpoko
ekintzetan:eskolaz
kanpoko arduraduna
Osagarrizko ekintzetan:
doazen irakasleak

KOMUNIKATZEKO EGOERA SORTU
Informazioaren beharra
AHOZKO
ELKARRIZKETA:

-

Partaideekin
Lekukoarekin
Gurasoekin
Tutoreak
Irakasleak
....

GERTAERA FITXA, beharrezkoa izatekotan
Umearen.....
a) Tutorearekin,
b) Gurasoekin
c) Adituekin:
berritzegunea,
ikuskaria,...
d) Irakasleak
e) ......
KONPARTITU

INFORMAZIOA
ZEHATZA:
Zer / Non / Nork / Noiz / Nola /

Informazioa
baloratu

Arauak kontsultatu

Ondorioak onartu

GATAZKA KONPONTZEKO KONPROMEZUA HARTZEA
JARRAIPENA

GATAZKA KONPONDU DA

2006-03-31

ESKOLAKO ARAUAK
SARRERA-IRTEERAK- PASABIDEAK
-

Ikasleak dagokien ateetatik sartu eta irtengo dira.
Puntualtasuna guztiz derrigorrezkoa izango da.
Pasabideetatik ahalik eta isilean eta korrikatu gabe ibili
Klaseak amaitu ondoren ( 12:30etan, jolasorduetan eta 16:00etan), ikasleek, geletan
edo pasabideetan egoteko, baimena behar izango dute.
Irakasleek edo begiraleek ikasleak gelan itxarongo dituzte, HHko irakasleak haien
bila joango dira.
Eskolatik ateratzeko baimena eskatu beharko da beti.
Gurasoak soilik sartuko dira geletan aldez aurretik irakasleekin hitz ordua dutenean.

GELA
-

Adeitasuna mantendu beharko da.
Materiala zaindu, ordenatu eta egoera onean mantenduko da.
Hitz egiteko txanda errespetatuko da.
Irakasle eta adiskideekiko harremanak errespetutsuak izango dira.
Umeen hutsegiteak justifikatuko dira

PATIOAK
-

Ikasleek, joku elektronikoak eta sakeleko telefonoa ezin izango dituzte eskolako
ordutegi barruan erabili. Ekartzekotan , familiaren ardurapean egongo da.
Besteekin modu egokian portatuko dira.
Besteen jolasak errespetatuko dituzte.
Zaborra eta paperak zakarrontzira botako dira.
Baloiak era egokian jolastu eta patiotik ateratzen denean, bila joateko arduradunari
baimena eskatu beharko da.
Baloirik gabeko eguna errespetatuko da.
Arriskutsuak diren jostailuak ez dira erabiliko.

LIBURUTEGIA
-

Ospakizun berezietan izan ezik, liburutegia irakurtzeko eta lan egiteko erabiliko da.
Isilean egon beharko da.
Klase ordutegian irakaslearekin egongo da taldea.
Liburutegiko materiala era egokian zaindu.
Liburutegiko arduraduna eta ikaskideekiko harremanak errespetutsuak izango dira.

JANTOKIA
-

Jantoki orduetan, ikasle bakoitza dagokion atetik sartu eta irten egingo da.
Beharrezkoa den garbitasunaz sartuko gara jantokira.

2006-03-31
-

Heziketa onez jan beharko da.
Instalazio guztiak zaindu: bankuak, mahaiak, jateko tresnak...
Jantokiko langileekiko eta ikaskideekiko harremanak errespetutsuak izango dira.
Jantoki barruan, ahalik eta isilen egongo gara.

OSAGARRIZKO EKINTZAK
Atal honetan sartzen diren ekintzak eskolatik kanpo burutuak izaten dira. Eskolako
irakasleek parte hartzen dute eta helburu zehaztuak izaten dituzte.
-

Bestelako ekintzetako arau berberak bete beharko dira osagarrizko ekintza hauetan.
Helburua ongi zehaztua agertu beharko da.
Ekintza hauetan parte ahal izateko ezinbestekoa izango da guraso zein tutoreen
baimena eskolak izatea.
Ikasle bat edo batzuk ekintza hauetan parte hartze edo ez hartzearen erabakia,
irakasleari dagokio.
Osagarrizko ekintzetan egingo diren irteerak taldeka egingo dira, eta irakaslearen
baimenik gabe, ikasleek ezin izango dute taldea utzi.
Istripu bat edota edozein ezuztekoa gertatuz gero, arduradunek lehenbaitlehen
ikastetxeari jakinaraziko diote eta, zentroaren bitartez edo zuzenean, gurasoei ere
bai.

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK
-

Ikastetxeko arau orokorrak errespetatuko dira.
Jolas eta jokoen arauak derrigorrean bete beharko dira.
Ekintzak egiten diren leku guztietako materiala errespetatuko da.
Monitoreak ekintzen arduradunak izango dira eta haien aginduak eta erabakiak
errespetatu eta bete beharko dira.

IRAKASLEGO ETA GURASOEN ARTEKO HARREMANAK
-

-

Hilabete bakoitzeko 1. eta 3. astearteetan, gurasoak irakasleekin bildu daitezke
eguerdiko 12:30 etatik 13:30 etara.(Aurretiaz, zita eskatu beharko da).
Beharrezkoa bada, edozein gurasok irakaslearekin elkarrizketa bat eskatu ahal
izango du beste egun batean.
Zuzendariarekin biltzeko, aurretik eguna eta ordua eskatuko da.
Eskolako agenda edo oharra erabiliko da gurasoak eta irakasleak harremanetan
jartzeko.
Guraso eta irakasleen arteko ezadostasunen bat egongo balitz, lehendabizi
tutorearekin harremanetan jarri beharko da, eta soilik beharrezkoa izatekotan,
Zuzendariarengana joan ahal izango da..
Gurasoek Eskolako zerbitzuren bat aldatu nahi izatekotan( autobusa, jantokia,...),
dagokion arduradunari eskaera egingo diote.
Edozein ikasleri diziplina-neurri bereziak jartzekotan, gurasoei idatziz
jakinaraziko zaizkie.

06/05/12
JARRERA DESEGOKIEN ERANTZUNA ETA ONDORIOAK
JARRERA
MOTA

JARRERAK

ERANTZUNA

ANDRA MARI
ONDORIOA

Aldian aldikoak :
Jo , mehatxatu, iraindu,
baztertu, mesprezatu,
barre egin, beldurtu,
Ikaskideen
arteko jarrera zirikatu, oihukatu,
txistua bota, bultzatu,
bortitzak
busti, koska egin...
Errepikatuak edota
larriak

Irakasle edo
eskolako
langileen
aurkako
jarrera
bortitzak

Eskolako
arauak ez
bete

•
•
•
•
•

•

Iraindu
Mehatxatu
Jo
Mesprezatu
...

Eskolako arauak

NORK
•
•

Protokoloa

Zikloen
arabera

Eusko
Jaurlaritzako
Protokoloa

Protokoloa

Protokoloa

Zikloen
arabera

Zikloen
arabera

•
•

Irakasle guztiak
Eskolaz kanpoko
ekintzetan, monitoreak
edo arduradunak.
Jantokiko arduradunak
Aholkularia

•
•

Zuzendaritza taldea.
Aholkularia

•
•

Zuzendaritza taldea
Aholkularia

•
•

Tutorea
Gela horretatik
pasatzen diren
irakasleak
Aholkularia
Zuzendaritza taldea
Jantokiko arduradunak
Eskolaz kanpoko
ekintzetan, monitoreak
edo arduradunak

•
•
•
•

OHARRAK

Bai ume baten kasuan, bai talde
batean ere, gatazka hauen
maiztasuna handitzen dela ikusten
bada, arduradunek eskuragarri
izango dute erregistro bat
maiztasun hori neurtzeko.

•
•
•
•
•

Irakasleek protokoloa, arauak eta
ondorioak ezagutu.
Gurasoak protokoloa, arauak eta
ondorioak ezagutu.
Irakasleak ez diren langileak
protokoloa, arauak eta ondorioak
ezagutu.
Kurtso hasieran ikasleekin arauak
landu eta finkatu.
Arauak begi bistan ipini.

12:30tik 13:30arte eskola barruan gelditzen diren umeen ardura eta disziplina, gelditzen uzten duten irakasleen eskuetan egongo da.
Larriak izango ez diren kasu guztietan arauak gogoraztea izango da lehenengo pausoa; ondorioak aplikatuko dira huts egiteak
errepikatzen direnean.

06/05/12
JARRERA DESEGOKIEN ERANTZUNA ETA ONDORIOAK ANDRA MARI ZIKLO: HH 2 eta 3 urte
JARRERA MOTA

Ikaskideen arteko jarrera
bortitzak

JARRERAK
ALDIAN ALDIKOAK:
Jo, mehatxatu, iraindu, baztertu, mesprezatu, barre
egin, beldurtu, zirikatu, oihukatu, txistua bota,
bultzatu, busti, koska egin...

ERANTZUNA

Gurasoekin hitz egin.

ERREPIKATUAK. EDOTA LARRIAK
Irakasle edo eskolako langileen
Iraindu, mehatxatu, jo, mesprezatu.
aurkako jarrera bortitzak

Errespetuzko hizkuntza ez erabiltzea.
Txukuntasuna eta ordena eza.

Eskolako arauak ez bete

PATIOAN
Area lekutik ateratzea.
Kubo eta palekin era egokian ez jolastu.
Makilekin jolastu.
Belarretan eta aretokian trizikloak sartu.
Motorrekin aldapetan eta marratik kanpo ibiltzea.
Trizikloak ez batzea.

Motorren erabilera ez egokia.
SARRERAK ,IRTEERAK ETA PASABIDEAK
Korrika egin edota oihukatu.
KOMUNAK

Erabilera egokia ez eman.

PROTOKOLOA

GELAN
Korroan lan giroa apurtzea.
Txokoetan lan giroa apurtzea.

ONDORIOAK
Norberaren emozioak aztertu elkarrizketaren bidez.
Barkamena eskatu.
Ekintzatik baztertu.
Jolastu gabe geratu.

Norberaren emozioak aztertu elkarrizketaren bidez.
Barkamena eskatu.
Ekintzatik baztertu.
Jolastu gabe geratu.
GELAN
Elkarrizketa.
Korrotik atera.
Beste gela batera eraman.
Elkarrizketa.
Txokotik atera.
Beste gela batera eraman.
Elkarrizketa.

Zikindu edo desordenatu duena ondo ipini.
PATIOAN
Bere lekuan berriro ipini.
Kubo eta pala kendu.
Zakarrontzira bota.
Trizikloak kendu.
Motorrak kendu.
Behartu batzen.
Motorrak kendu.
SARRERAK , IRTEERAK ETA PASABIDEAK
Elkarrizketa.
KOMUNAK
Elkarrizketa.
Zikindutakoa garbitu

GAUZEKIKO JARRERA DESEGOKIAK

06/05/12
JARRERA DESEGOKIEN ERANTZUNA ETA ONDORIOAK
JARRERA MOTA

JARRERAK

ANDRA MARI
ERANTZUNA

Jo, mehatxatu, iraindu, baztertu,
mesprezatu, barre egin, beldurtu,
Ikaskideen arteko jarrera bortitzak zirikatu, oihukatu, txistuak bota,
bultzatu, busti, koxka egin...
ERREPIKATUAK EDOTA
LARRIAK

©Eskolako arauak ez bete

•

Txokoetan

•

Txukuntasuna eta ordena

PATIOAN
Gure patiotik ateratzen bada
Joku elektronikoak
Joku arriskutsuak(larruzko baloia,
patinetea,ziba
Ostiraletan baloi gabeko eguna
SARRERAK, IRTEERAK ETA
PASABIDEAK
Korrika eta/edo oihukatu
KOMUNAK
Modu desegokian erabiltzea
GAUZEKIKO JARRERA
DESEGOKIAK

PROTOKOLOA

Iraindu, mehatxatu, jo, mesprezatu,...

GELAN
• Korroan

ONDORIOAK
•
•
•
•
•
•
•
•

ALDIAN ALDIKOAK:

Irakasle edo eskolako langileen
aurkako jarrera bortitzak

ZIKLO: H.H.4-5 URTE

•
•
•
•
•
•

Norberaren emozioak aztertu elkarrizketaren bidez
Barkamena bideratu
Konpromisu bat hartu.
Ekintzatik baztertu
Heldu baten ondoan geratu
Jolastu gabe geratu
“Idatzi” gertatu dena gurasoek jakiteko.
Goian aipatutakoak baina behar izatekotan zuzendaritza
taldearengana jo
Barkamena bideratu
Elkarrizketa sortu emozioak bideratzeko
Jolastu gabe geratu
“Idatzi “gertatu dena gurasoek jakiteko ( beti)
Korrotik atera
Beste gela batera eraman

•

Txokotik atera

•

Zikindu edo desordenatu duena ondo ipini

•
•
•
•

Anderenoren ondoan geratu.
Kendu eta gurasoei jakinarazi
Gogorazi eta kendu
Gogorazi eta baloia kendu

•

Gogorazi eta bigarrenean bidea berriro egin

•
•
•

Zikindutakoa garbitu
Arauak gogoratu
Idatzi gertatu dena gurasoek jakiteko

Zikindutakoa garbitu. Hondatutakoa berriztu edo ordaindu.

06/05/05
JARRERA DESEGOKIEN ERANTZUNA ETA ONDORIOAK
JARRERA MOTA

Ikaskideen arteko
jarrera bortitzak

ANDRA MARI

JARRERAK
ALDIAN ALDIKOAK:
Jo, mehatxatu, iraindu, baztertu, mesprezatu,
barre egin, beldurtu, zirikatu, oihukatu, txistua
bota, bultzatu, busti, koxka egin...

ERREPIKATUAK edota larriak

Iraindu, mehatxatu, jo, mesprezatu,...

GELAN
Jarrera desegokiak
PATIOAN
Jolas elektronikoak erabili.
Baloirik gabeko egunetan baloiaz jolasten
egotea
Ilara egiteko orduan “gorrarena” egitea

PROTOKOLOA

Irakasle edo eskolako
langileen aurkako
jarrera bortitzak

ZIKLO:1. zikloa

ERANTZUNA ETA ONDORIOAK
-Norberaren emozioak aztertu elkarrizketaren bidez.
-Taldetik atera tarte batean ( garrantziaren arabera)
-Errekreoetan edo klase orduetatik kanpo geratzea lan konkretu bat egiten.
-Barkamena eskatu eta konpromezu serio bat hartu kaltetua atera denarekin.
-Etxean lan bat egitea ( gurasoek gertatutakoaz ohar daitezen).
-Gustoko den ekintza bat egin gabe utzi.
Goian aipatutakoak , baina behar izatekotan, Eusko Jaularitzako Protokoloa
bete.
Zuzendaritza Taldearengana jo.
-Irakasleen arteko adostasuna.
-Gelatik ateratzea ( baina ez pasabidera)
-Barkamena eskatzeko beharra sentiaraztea.
-Konpromezu serio bat hartzea.
-Errekreo orduetan gelan geratzea lan konkretu bat egiten.
-Gertatu dena idaztea, gurasoek jakin dezaten.
-Gelatik ateratzea eta beste gela batera eramatea.
-Barkamena eskatu eta konpromezuak hartu.
-Gurasoei informazioa pasa.
-Jolas elektronikoa kendu eta bueltatzeko baldintzak zehaztu.
-Baloia kendu. Bueltatzeko baldintzak zehaztu.
-Errekreotik sartzean, atea itxi eta geldiarazi. Gelara joan eta irakasleari
azalpenak eman.
-Maiztasuna egotekotan, erregistro orrialdean apuntatu.

Eskolako arauak ez bete
SARRERAK,
IRTEERAK
ETA
PASABIDEAK
Oihuka edo bultzaka , korrika joatea.

-Atzera bidali , edo geldiarazi.

KOMUNAK
Iskabila sortu , oihukatu, modu
ezegokian egotea...

Arauak gogorazaztea

GAUZEKIKO JARRERA DESEGOKIAK

Zikindutakoa garbitu. Hondatutakoa berriztu edo ordaindu.

06/05/05
JARRERA DESEGOKIEN ERANTZUNA ETA ONDORIOAK
JARRERA MOTA

Ikaskideen arte
jarrera bortitzak

ANDRA MARI

JARRERAK

ERANTZUNA ETA ONDORIOAK
Gertatutakoa kontatzeko idazlana egin
Aparteko lana egin
Taldetik baztertzea
Lasaitzeko kanporaketa
Agendan nota etxera eramateko
Gurasoei informatzea telefonoz edo zita baten bidez

ALDIAN ALDIKOAK:
Jo , mehatxatu, iraindu, baztertu, mesprezatu,
barre egin, beldurtu, zirikatu, oihukatu,
txisua bota, bultzatu, busti, koska egin...
Errepikatuak edota larriak

•
Irakasle edo eskolako
•
langileen aurkako
•
jarrera bortitzak
•

Goian aipatutakoak , baina behar izatekotan, zuzendaritza taldearengana jo.

Iraindu
Mehatxatu
Jo
Mesprezatu

Barkamenaraztea
Gurasoekin hitz egin
Zuzendariarengana jo

•
•

Borrokak
Joku arrikutsuak erabilera(larruzko
baloiak, patinetea, santxeskia eta xibak)
• Joku elektronikoak eta sakeleko
telefonoak erabilera
Eskolako arauak ez
• Eskolatik baimenik gabe alde egin.
bete
SARRERA, IRTEERAK ETA
PASABIDEAK
• Korrika egin edo oihukatu
KOMUNAK
• Bustitzea
• Oihukatu
• Baimenik gabe egotea
GAUZEKIKO JARRERA
DESEGOKIAK

PROTOKOLOA

GELAN
• Gelako lan giroa apurtzea.
• Errespetuzko hizkuntza ez erabiltzea
• Txukuntasuna eta ordena eza
PATIOAN

2. zikloa

Jarrerak moztu
Zutik jartzea, errieta egin eta adierazi ondorio gogorragoak
Taldean aparte utzi eta isolatzea
Ordena eta txukuntasuna behartu
Larrialdietan gurasoei informazioa pasatu
Jarrerak moztu
Arauak gogorazi
Baztertzea
Jokoak kendu eta bueltatzeko baldintzak zehaztu
Larrialdietan gurasoei informazioa pasatu
Jarrerak moztu
Arauak gogorazi
Ondo errepikatzea behartu
Jarrerak moztu
Arauak gogorazi
Larrialdietan gurasoei informazioa pasatu
Zikindutakoa garbitu Hondatutakoa berriztu edo ordaindu

06/05/05
JARRERA DESEGOKIEN ERANTZUNA ETA ONDORIOAK
JARRERA
MOTA

ANDRA MARI

JARRERAK

ERANTZUNA ETA ONDORIOAK
Norberaren emozioak aztertu elkarrizketaren bidez
Barkamena eskatu
Hobetzeko konpromisua hartu
Ekintzatik baztertu
Jolastu gabe geratu
Aparteko lana egin
Gurasoei informazioa pasatu

ALDIAN ALDIKOAK:
Jo, mehatxatu, iraindu, baztertu, mesprezatu, barre egin,
Ikaskideen arteko beldurtu, zirikatu, oihukatu, txistua bota, bultzatu, busti,
jarrera bortitzak koxka egin...
ERREPIKATUAK edota LARRIAK:

2.-Hutsegiteak justifikatu gabe
PATIOAN:
1.-Eskolako esparru barruan ez egon
2..-Joku arriskutsuak erabili (larruzko baloiak, patinetea,
santxeskia eta xibak)
3.-Jolas elektronikoak eta sakeleko telefonoak erabili.
Eskolako arauak 4.-Baloirik gabeko eguna ez errespetatu
5.-Jolasarako lekuak ez errespetatu
ez bete
SARRERAK, IRTEERAK ETA PASABIDEAK:
1.-Korrika edo oihukatu
2.-Baimenik gabe pasabideetan egon
3.-Dagokien atetik ez sartu

Goian aipatutakoak , baina behar izatekotan, zuzendaritza taldearengana jo
Norberaren emozioak aztertu elkarrizketaren bidez
Barkamena eskatu
Hobetzeko konpromisua hartu
Gurasoekin hitz egin
PROTOKOLOA

Irakasle edo
eskolako langileen
Iraindu, mehatxatu, jo, mesprezatu
aurkako jarrera
bortitzak
GELAN:
1.-Puntualtasun falta

ZIKLO: 3. zikloa

1.-Etxetik etortzean: jakinarazi gurasoei.
Eskolan: galdutako denbora berreskuratu
2.-Jakinarazi gurasoei
1.-Alde egitekotan: zuzendariari abisatu eta etxera deitu.
Hezia gainditzekotan: jolastu gabe utzi patioan.
Askotan eginez gero, ohar bat bidali etxera.
2.- Kendu eta bueltatzeko baldintzak zehaztu
3.- Kendu eta bueltatzeko baldintzak zehaztu
4.- Baloia kendu eta tutoreari eman
5.- Bost minutu jolastu gabe utzi patioko leku batean
1.-Bide osoa ongi egitea behartu
2.-Tutoreak informatu eta dagokien lekura joatea behartu
3.-Bueltatzea behartu . Askotan gertatzekotan errekreoan gelan utzi lan konkretu bat
egiten.

KOMUNAK:

1.-Zikindu edo hondatu
2.-Umeen arteko harremanak desegokiak izan

1.-Zikindutakoa garbitu. Hondatutakoa konpondu edo ordaindu.
2.-Tutoreak informatu eta protokoloa jarraitu

GAUZEKIKO JARRERA DESEGOKIAK

Zikindutakoa garbitu. Hondatutakoa berriztu edo ordaindu

12:30tik 13:30arte eskola barruan gelditzen diren umeen ardura eta disziplina, gelditzen uzten duten irakasleen eskuetan egongo da.
Larriak izango ez diren kasu guztietan arauak gogoraztea izango da lehenengo pausoa; ondorioak aplikatuko dira huts egiteak
errepikatzen direnean.

06/05/05
JARRERA DESEGOKIEN ERANTZUNA ETA ONDORIOAK
JARRERA MOTA
Ikaskideen arteko jarrera
bortitzak.

ANDRA MARI

JARRERAK
ALDIAN ALDIKOAK:
Jo, mehatxatu, iraindu, baztertu, mesprezatu, barre
egin, beldurtu, zirikatu, oihukatu, txistua bota,
bultzatu, busti, koska egin...
ERREPIKATUAK EDOTA LARRIAK

ZIKLO: JANTOKIA – 2 eta 3 urtekoak

ERANTZUNA

Irakasle edo eskolako langileen
Iraindu, mehatxatu, jo, mesprezatu.
aurkako jarrera bortitzak.
JANTOKIAN
Bazkaria mespretxatzea.

Elkarrizketa .
Beste mahai batera eraman.

Txukuntasuna eta ordena eza.

Eskolako arauak ez bete.

PATIOAN
Area lekutik ateratzea.
Kubo eta palekin era egokian ez jolastu.
Makilekin jolastu.
Belarretan eta aretokian trizikloak sartu.
Motorrekin aldapetan eta marratik kanpo ibiltzea.
Trizikloak ez batzea.

PROTOKOLOA

Tresneria era egokian ez erabiltzea.
Errespetuzko hizkuntza ez erabiltzea.

ONDORIOAK
Norberaren emozioak aztertu elkarrizketaren bidez.
Barkamena eskatu.
Ekintzatik baztertu.
Jolastu gabe geratu.
Gurasoekin hitz egin.
Elkarrizketa sortu emozioak bideratzeko.
Barkamena eskatu.
Ekintzatik baztertu.
Jolastu gabe geratu.
Elkarrizketa.
Beste mahai batera eraman.

Elkarrizketa.

Zikindu edo desordenatu duena ondo ipini.

SARRERAK ,IRTEERAK ETA PASABIDEAK

PATIOAN
Bere lekuan berriro ipini.
Kubo eta pala kendu.
Zakarrontzira bota.
Trizikloak kendu.
Motorrak kendu.
Behartu batzen.
Motorrak kendu.
SARRERAK , IRTEERAK ETA PASABIDEAK

Korrika egin edota oihukatu.

Elkarrizketa.

KOMUNAK

KOMUNAK

Erabilera egokia ez eman.

Elkarrizketa.

GAUZEKIKO JARRERA DESEGOKIAK

Zikindutakoa garbitu.

Motorren erabilera ez egokia.
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ERANTZUNA ETA ONDORIOAK

ALDIAN ALDIKOAK:
Ikaskideen arteko
jarrera bortitzak

Norberaren emozioak aztertu elkarrizketaren bidez
Barkamena eskatu
Konpromisu bat hartu
Ekintzatik baztertu
Jolastu gabe geratu

Jo, mehatxatu, iraindu, baztertu, mesprezatu, barre egin,
beldurtu, zirikatu, oihukatu, txistua bota, bultzatu, busti, koxka
egin...

Gurasoekin hitz egin
Zuzendariarengana jo
Eusko Jaurlaritzako protokoloa jarraitu
Elkarrizketa sortu emozioak bideratzeko
Barkamena eskatu
Konpromisu bat hartu
.

ERREPIKATUAK EDOTA LARRIAK
Irakasle edo
eskolako langileen
aurkako jarrera
bortitzak

JANTOKI 4 –5 urte eta 1.zikloa

Iraindu, mehatxatu, jo, mesprezatu

JANTOKIAN
JANTOKIAN
PROTOKOLOA

Bazkaria mespretxatzea
Tresneria era desegokian erabiltzea
Txukuntasuna eta ordena eza
Errespetuzko hizkuntza ez erabiltzea
Oihuka egitea edo zarata ateratzea

Elkarrizketa
Beste mahai batera eraman
Zikindutakoa garbitu

PATIOAN
Baloirik gabeko eguna ez errespetatzea
Eskolako arauak ez
bete

PATIOAN

.

Joku elektronikoak erabiltzea
Kolunpioak era desegokian erabiltzea.

PASABIDEAK

Baloia kendu eta bueltatzeko baldintzak zehaztu
Kolunpiotik aldendu
Zaindariaren ondoan geratu.

PASABIDEAK

Korrika edota ohiuka egitea
Pasabidearen zaindariarekin geratu.

KOMUNAK

KOMUNAK

Erabilera egokia ez ematea

Jantokian geratu lan konkretu bat egiten (mahaiak garbitzen)

GAUZEKIKO JARRERA DESEGOKIAK

Zikindutakoa garbitu. Hondatutakoa berriztu edo ordaindu

06/05/12
JARRERA DESEGOKIEN ERANTZUNA ETA ONDORIOAK
JARRERA
MOTA
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JARRERAK

ERANTZUNA ETA ONDORIOAK
Norberaren emozioak aztertu elkarrizketaren bidez
Barkamena eskatu
Konpromisu bat hartu
Ekintzatik baztertu
Jolastu gabe geratu
Kopiaketa bat egin.
Jantokiko mahaiak zaindu
Txikientzako jolasak zuzendu

ALDIAN ALDIKOAK:

Irakasle edo
eskolako langileen
aurkako jarrera
bortitzak

Jo, mehatxatu, iraindu, baztertu, mesprezatu, barre egin,
beldurtu, zirikatu, oihukatu, txistua bota, bultzatu, busti, koxka
egin...

ERREPIKATUAK EDOTA LARRIAK

Goian aipatutakoak , baina behar izatekotan, zuzendaritza taldearengana jo.

Iraindu, mehatxatu, jo, mesprezatu

Elkarrizketa sortu emozioak bideratzeko
Barkamena eskatu
Konpromisu bat hartu
Idatziz azaldu gertatutakoa gurasoei jakinarazteko

JANTOKIAN

JANTOKIAN

Bazkaria mespretxatzea
Tresneria era desegokian erabiltzea
Txukuntasuna eta ordena eza
Errespetuzko hizkuntza ez erabiltzea
Oihuka egitea edo zarata ateratzea

PATIOAN
Joku arriskutsuak erabili (larruzko baloiak, patinetea,
santxeskia eta xibak)
Eskolako arauak ez Joku electronikoak eta sakeleko telefonoak erabili.
bete
Baloirik gabeko eguna ez errespetatu
Jolasarako lekuak ez errespetatu

PASABIDEAK
Korrika edota ohiuka egitea
Baimenik gabe klasera joatea

KOMUNAK

PROTOKOLOA

Ikaskideen arteko
jarrera bortitzak

JANTOKI –2. eta 3.ZIKLOA

Elkarrizketa
Beste mahai batera eraman
Zutik jarri
Zikindutakoa garbitu
Bazkal orduetan jantokian geratzea lan konkretu bat egiten (mahaiak saintzen, kopiaketa
bat egiten, txikientzako jolasak zuzentzen,....)

PATIOAN
Kendu eta bueltatzeko baldintzak zehaztu
Kendu eta bueltatzeko baldintzak zehaztu
Baloia kendu eta bueltatzeko baldintzak zehaztu
Jolastu gabe utzi patioko leku batean

PASABIDEAK
Jantokian geratu patiora joan gabe ( maiztazuna gertatzen denean)

KOMUNAK

Erabilera egokia ez ematea

Jantokian geratu lankonkretu bat egiten (mahaiak zaintzen, kopiaketa bat egiten,
txikientzako jolasak zuzentzen,.....)

GAUZEKIKO JARRERA DESEGOKIAK

Zikindutakoa garbitu Hondatutakoa berriztu edo ordaindu

