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2018ko irailaren 21ean

2. zenbakia

Euskaraz Bizi!!!!!
Guraso eskolak.
Aurten ere, udalaren laguntzaz, gurasoentzako euskara ikasteko klaseak martxan jarriko ditugu. Klaseak,
Etumeta Euskaltegian izango dira eta bertako AEK-ko irakasleek emango dituzte. Klaseek honelako
bereizgarriak izango dituzte:
 Astean 2 egunekoak izango dira.
 Egunean 2 ordukoak.
 Arratsaldez izango dira.
 100 orduko ikastaroa izango da urritik maiatzera.
 100 € ordainduko da ikastaroa.
 2-12 urteko haurren gurasoek izango dute lehentasuna.
 Urriaren 16an hasiko dira klaseak.
 Izena emateko azken eguna, urriaren 5a izango da.
 Mailaketa-froga eguna: urriaren 10a, Euskaltegian izango da 14:30etik 16:30era
 Klaseen % 80ra etorriz gero, matrikularen %100eko diru-laguntza emango du Udalak, ikasturte
amaieran (Beti ere, Udalaren diru-laguntza deialdiaren arabera).
Izen-emate orria guraso-bileretan edo idazkaritzan jaso dezakezue. Bete ondoren, ikastolako
Idazkaritzan edo Etumeta-AEK euskaltegian utzi behar duzue.

1.-2018/19 ikasturteko Eusko Jaurlaritzako ikasketa-bekak.
2018/2019 ikasturterako beka eskatzeko epea irailaren 17an irekiko da eta urriaren19an amaituko da.
2017/18 ikasturtean beka eskatu zuten familiek era telematikoan lor dezakete inprimakia osatuta.
Datuak baieztatu edo beharrezkoak diren aldaketak egin ostean, sinadura digitalarekin amaitu
dezakete eskaera edo, agiria inprimatu eta ikastetxera eraman eskaera hezkuntzara bideratzeko. Beti
ere ordua eskatu ondoren.
Eskaera berria egiteko aukera desberdinak daude:
Ikastolan bertan. Horretarako, aurretik hitzordua eskatu behar da idazkaritzan.
Era telematikoan. Guraso edo tutoreak http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus helbidean. Inprimakia
inprimatu eta sinatu ondoren, idazkaritzara ekarriko du ikastolak eskaera baliozta dezan. Horretarako,
aipatu helbidean erregistratu egin behar dela. Gure gonbitea duzue gurasoak anima zaitezten era
horretara egiten.
On-line etxetik. Aurreko aukerako pauso berdinak jarraituko dira, baina DNI elektronikoarekin
sinatuko da eta zuzenean Hezkuntzan jasoko dute eskaera.
Informazio guztia www.hezkuntza.net helbidean ikus dezakezue. Edozein zalantza argitzeko edo
argibide gehiagotarako idazkaritzara deitu.

2.-2018/19 ikasturteko Udarregiko beka sistema (BERRIA!!!)
Udarregi Ikastolak, irakaskuntzaren finantzazioari laguntzeko asmoz, beka sistema propioa eskainiko die
urtero bere bazkideei. Artezkaritzak, 2018/19 ikasturterako ikastolak izango duen beka zenbatekoaren
poltsa 10.000 € izatea adostu du. Beka sistemaren baldintzak, aurkeztu beharreko dokumentazioa eta dirulaguntzaren zenbatekoaren inguruko xehetasunak idazkaritzan eta ikastolako webgunean jaso ahal izango
dira.
Helburua:
 Seme-alabak Udarregi Ikastolan matrikulatzen laguntzea.

 Ordaintzeko oinarrizko arazoak dituzten ikastolako bazkideei laguntzea.
Diru-laguntza motak:
 Kuota murrizketa.
 Egoera berezietarako, kuoten %100 estalita egongo da.
Beka-eskaera epea:
Irailaren 17an irekiko da eta urriaren19an amaituko da.

3.-Gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak eskatzeko azken eguna.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailak, gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak emango ditu 2018-2019
ikasturterako.
Deialdi honetaz balia daitezke Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko
2018-2019 ikasturteko ikasleak, baldin eta, 2017-2018 ikasturtean, unibertsitateaz kanpoko mailarako
beketarako edo ikasketa-laguntzetarako deialdiko eskola-materialaren atalean bekaduna izan badira.
Eskatzaile bakoitzarentzako laguntza 200 eurokoa izango da gehienez, eta muga izango da gailu
bakoitzaren fakturaren bidez justifikatutako diru-kopurua.
Eskabidea nahitaezkoa izango da, eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen
eredu normalizatuaren arabera egingo da: www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/dispositivos-digitales/y22izapide/eu/ agindu honen I. eranskinean jasota dago eskabide-eredua.
Behin eskabidea beteta, inprimatu egin behar da, eta, balio osoa izan dezan, ikasle eskatzaileak eta
haren aitak, amak edo legezko tutoreak izenpetu behar dute.
Eskabidea aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan
zehaztutako baldintzak.
Eskabidea inprimatu eta sinatu ondoren, ikaslearen ikastetxeko idazkaritzan aurkeztuko da irailaren 21a
baino lehen, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legearen 16.4 artikuluan aipatutako bulegoetan, hilabeteko epean, agindu hau EHAAn argitaratu eta
biharamunetik aurrera.

4.-Zirimara.
Urriaren 2an, asteartea, hasiko da Zirimara.
Egun horretan 16:30ean, ikastolatik atera bezain pronto, kiroldegiaren kanpoaldean geratuko gara.
Urrian zehar gurasoei bilera batetara deituko zaizue, Zirimara xehetasun gehiagorekin azaltzeko.

5.-Hipika.
LH3 eta DBH4 bitarteko ikasleei zuzenduta, hipika-saioak antolatu dira Txokoalden. Interesa duenak dei
dezala 637932098 telefonora.
Gaur, irailak 21, arratsaldeko 17:00etan DBHko eraikin pareko zelaian, nahi duenak zaldi gainean
ibiltzeko aukera izango du.

6.-Haurren Bertso-eskola berriz martxan.
Eskaintza LHko 2., 3. eta 4. mailako ikasleei zuzenduta dago.
Irakaslea: Markel Eizagirre bertsolaria.
Noiz: Astean behin, ostegun edo ostirala aukeran (bi talde dira):13:30-14:30.
Urteko kuota: 65€
Izen-ematea: 608 768 539 (Josu)
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1.-Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak
martxoaren 17ko 30/2015 dekretuaren aldaketa.

arautzen

dituen

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailak, seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituen Dekretua aldaketak argitaratu zituen 2018ko abuztuaren 6ko EHAAn.
Aldaketa horietako bat honakoa da:
•Bigarren seme edo alabagatik laguntzak hirugarren urte batez luzatzea. 2018an bi urte betetzen
dituzten bigarren seme do alabek hirugarren urterako laguntza hori eskatu ahal izango dute dekretuaren
aldaketa indarrean jartzen denetik 2018ko abenduaren 31ra arte.
Informazioa: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004066
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Ez dago berririk.

LH
1.-Guraso-bilerak.
LHko guraso-bileren egutegia jakinarazi nahi dizuegu. Bilerak arratsaldeko 16:30ean izango dira
euskaraz.
MAILA

EGUNA

NON

LH1

GAUR irailak 21, ostirala

LH2

Irailak 25, asteartea

LH3

Irailak 27, osteguna

LH4

Irailak 27, osteguna

GELAN

LH5

Irailak 26, asteazkena

JANGELAN

LH6

Irailak 24, astelehena

JANGELAN

JANGELAN

2.-LHko ikasleen irteerak.
Datorren asteartean, irailak 25, LH 3., 4., 5. eta 6. mailako ikasleak Zinemaldira joango dira, PADDINGTON
2 pelikula ikustera.
Aldi berean LH1. eta 2. mailakoak 2koak Sutegira jaitsiko dira PRINTZE TXIKIA ikustera.

DBH
Ez dago berririk.

