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2022/2023 ZAINTZA ARAUDIA 

Araudi honen irakurketa derrigorrezkoa da. Izena-emateak arau hauen 

onarpena suposatzen du. Edozein punturen ezbetetzeak kurtso osorako 

kaleratzea suposatu dezake. 

 

1. ZAINTZA 

 

Jagoletza zerbitzua Jostarik (jostari.com) eta Aldaiaberri GEk (aldaiaberri.eus) antolatzen 

dute, Aldaialde HLHIko (aldaialdehlhi) zuzendaritzarekin elkarlanean. 

Eskaintzen diren zerbitzuak honako hauek dira: 

 

- Irailean: 4 urtetik gorako goizeko zaintza. 

- Irailean: jangela ondorengo zaintza, asteazken arratsaldeetan, 4 urtetik aurrera. 

- Urritik ekainera: goizeko zaintza egunero. 

- Urritik ekaineko ihardunaldi trinkorarte: jangela ondorengo zaintza, asteazken 

arratsaldeetan. 

- Ekaineko ihardunaldi trinkoan: jantokiaren ondorengo zaintza lanaldi trinkoko egun 

guztietan. 

 

GEaren zerbitzu gisa, zaintza GEak onartzen dituen grebei eta lanuzteei atxikiko zaie. 

Begiraleak izango balira greba egingo luketenak, zaintza-taldeak baloratuko du, eta egun horretan 

zerbitzuaren funtzionamendu egokia bermatu ezin bada, ez litzateke zaintzarik egongo. Ez da 

gosari-zerbitzurik egongo, ezta inolako janaririk ere; hala ere, pixoihalak egongo dira, txikienek 

aldatu behar badute ere. 

 

2. ERABILTZAILE RATIOA 

 

Zehaztutako erabiltzaile ratioa begirale bakoitzeko 10 umekoa da. 

 

 

https://www.jostari.com/
http://aldaiaberri.eus/
https://sites.google.com/view/aldaialdehlhi
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3. FUNTZIONAMENDUA ETA ERRESPONSABILITATEA 

 

Goizeko zaintzan, ikasleak zaintza-gelan utziko dira, ikasgelara joango balira bezala, hau 

da, etxeko zapatilak jantzita (3 urtetik aurrera) eta gainerako arropa esekitokitik zintzilik. 

9:00etan, begiraleak arduratuko dira ikasleak dagozkien ikasgeletara iristeaz. Zaintza 8:15etan 

hasten da; ordu hori baino lehen, nahiz eta zentroa irekita egon, ezin izango da sartu. Begiraleei 

eman arte, haurren gaineko erantzukizuna gurasoena edo tutoreena da. Haurrak ezin dira 

ikastetxeko irakasleen edo irakasle ez direnen ardurapean utzi. 

Asteazken arratsaldeetako zaintzan, honako hau da funtzionamendua: begiraleek 

jangelako irteeran jasotzen dituzte haurrak (beste edozein guraso edo senide balira bezala, 

jolastokian) eta zaintza-gelara eramaten dituzte, eta gurasoek edo arduradunak patiora joango 

dira jasotzera irteera-orduan, 15:30etan, gainerako egunetan jasotzen dituzten bezala. 

Baimendutako adinez nagusiak diren pertsonek bakarrik jaso ahal izango dituzte haurrak. 

Horretarako, izen-abizenak adierazi behar dira, bai eta NANaren zenbakiak eta eskaneoak ere, 

inskripzioa egiteko unean. Baimenik ez duen pertsona bat adingabe bat jasotzera joaten bada, ez 

zaio emango, eta begiralea haurraren arduradunekin harremanetan jarriko da. 

Zaintza 15:30ean amaitzen da; ordu horren ondoren, nahiz eta ikastetxea irekita egon, 

ezin izango zaie haurrei utzi. Ordutegia betetzea ezinbestekoa da zerbitzuak behar bezala 

funtziona dezan. Arau hau ez betetzeak zaintza-zerbitzutik kanporatzea ekar lezake ikasturte 

osoan zehar. 

 

4. EGUTEGIA 

 

Maila Custodia matinal 
Custodia miércoles 

tarde 

Custodia tarde jornada 

intensiva 

2 urte Urriak 4 Urriak 5 Ekainak 12 

3 urte Irailak 27 Irailak 28 Ekainak 12 

4 urtetik aurrera Irailak 12 Irailak 21 Ekainak 12 

 

Ikasle batek egokitzapen-prozesu luzeagoa behar badu, ezin izango du zerbitzua erabili 

tutoreak egokitzapena amaitutzat eman arte. 

Egokitze-prozesuak amaitu baino lehen, monitoreak 2 eta 3 urteko erabiltzaileen geletara 

joatea aurreikusten da, zerbitzuari egokitzea errazteko. 
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5. ORDUTEGIA 

 

Goizeko zaintza-zerbitzua goizeko 8:15etik goizeko 9:00etara eskaintzen da, eta sarrera 

librea da. Asteazkenetan, ekaineko ordutegi trinkorarte, zaintza 14:30etatik 15:30etara eskeiniko 

da, irteera bakarrarekin 15:30etan, eta aldez aurretik baimendutako pertsonak bakarrik jaso ahal 

izango dituzte. Ekaineko ihardunaldi trinkoko egunetan, zaintza arratsaldeko 15:00etatik 

16:00etara izango da (aurreko urteetan ezarritako ordutegia, aldatzen bada, jakinaraziko da). 

Irteera bakarra 16:00etan izango da, baina aldez aurretik baimendutako pertsonak bakarrik jaso 

ahal izango dituzte. 

Haurrek ezin dute ikastetxean astean 40 ordu baino gehiago eman. Beraz, kontuan hartu 

behar da ikastetxean ematen den denbora, jantokian eta eskolaz kanpoko jardueretan ematen 

den denbora barne. Arau hau ez betetzeak zaintza-zerbitzutik kanporatzea ekar lezake ikasturte 

osoan. 

 

6. AURREINSKRIPZIOA ETA INSKRIPZIOA 

 

Aldez aurretik izena ematea gomendatzen da uztailaren 31 baino lehen, aldez aurretik 

informazioa izateko eta zerbitzua ahalik eta ondoen antolatzeko. Esteka honen bidez egin daiteke: 

 

http://aldaiaberri.eus/zaintza-izena-eman/ 

 

Aurreinskripzioak egin daitezke egunero, astero (ez dago arratsaldeen zaintzan), hilean 

behin edo bi hilean behin (horren ondorioz, epe luzeagoak aukeratu ahala aurrezten da), gutxi 

gorabehera zenbat kontratazio egingo diren adierazita (adibidez, bi hileko 3 kontratazio, 8 aste, 

…). Zerbitzu mota desberdinen iraupenak kontutan hartu behar dira:  

 

• Egunekoa: kontratatutako egunak 2022-2023 ikasturte osoan zehar erabiltzea dago. 

• Astekoa: 7 egun natural hautatutako hasiera-datatik aurrera (Adib. ostegunetik 

asteazkenera arte). 

• Hilabetekoa: hilabete natural bat hautatutako hasiera-datatik aurrera (Adib. urriaren 3tik 

azaroaren 2ra arte). 

• Bi hilabetekoa: 2 hilabete natural hautatutako hasiera-datatik aurrera (Adib. urriaren 3tik 

abenduaren 2ra arte). 

 

http://aldaiaberri.eus/zaintza-izena-eman/
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Inskripzioa edozein unetan egin ahal izango da, egin nahi den inskripzio mota edozein dela 

ere. Horretarako, alta eman behar da (irailetik aurrera) esteka honen bidez: 

 

http://aldaiaberri.eus/zaintza-izena-eman/ 

 

Prozesu horretan, ordea, egindako kontratazio bakoitzaren hasiera eta amaiera-datak 

zehaztu behar dira. Hau da, bi hilabeteko, hileko edo asteko bi kontratazio edo gehiago egin nahi 

badira, kontratazio bakoitzeko inskripzio bat egin behar da, eta bakoitzean zerbitzuaren hasiera- 

eta amaiera-datak adierazi behar dira. 

Zerbitzua kreditu-txartelaren edo zordunketa-txartelaren bidez ordaintzen da, izena 

emateko orriaren bidez. 

Komunikabidea posta elektronikoz izango da (zaintza@aldaiaberri.eus). Erabiltzaileen 

familiekin komunikatzeko, ikastetxeak emandako ikasleen helbide elektronikoak erabiliko dira: 

izena.abizena@aldaialdeikastetxea.eus.  

 

7. KUOTAK 

 

Kuotak ezartzeke daude oraindik (aurreinskripzio eta inskripzio formularioetan agertzen 

diren prezioak gutxi gorabeherakoak dira). Ikastaroaren hasieran izena emateko formularioan 

zehaztuko dira. 

GEaren gainerako jarduerek bezala, familia bazkideek eta ez-bazkideek prezio 

desberdinak dituzte: bazkide ez direnek % 15eko igoera dute bazkideen prezioarekin alderatuta. 

Bazkideak ez diren familietatik bildutako soberakina GEari ordainduko zaio. 

http://aldaiaberri.eus/zaintza-izena-eman/
mailto:zaintza@aldaiaberri.eus
mailto:izena.abizena@aldaialdeikastetxea.eus

