
JANTOKIKO FUNTZIONAMENDU ARAUAK 

 

 

 

IKASLEAK 

 

 Jantokiko sarrera eta irteerak era lasai eta ordenatuan egin behar dira, eta 

dagokigun lekuetatik. 

 

 Bai pasabide eta jantokian tonu baxuan hitz egingo dugu. 

 

 Denetatik jango dugu, nahiz eta ipinita dauden kopururik baxuenak izan, eta ez 

dugu janaria jantokitik aterako. 

 

 Bazkaltzerakoan jantokiko tresnak era egokian erabiliko ditugu eta ez dugu 

beriekin jolastuko edo era desegokian erabiliko. 

 

 Bazkaztzerakoan beti eserita egongo gara, eta zerbait behar dugunean eskua 

altxatuko dugu mahaiaren begirale arduraduna etor dadin. 

 

 Jan aurretik beti eskuak garbituko ditugu. 

 

 Janaria modu egokian erabiliko dugu ( ez elkarri ogirik bota....) 

 

 Egon garen mahai eta lur zatia ahalik eta garbiena utziko dugu. 

 

 Zerbaitegatik haserretzen bagara, ez gara mahaitik altxatuko eta ez dugu 

jantokitik alde egingo. 

 

 Bazkaltzeko orduan komunera ez joaten ahaleginduko gara, hau da, jantokira 

sartu baino lehen joango gara.Derrigorrean joan behar badugu gure begiraleari 

baimena eskatuko diogu. 

 

 Bazkaldu aurretik ez dugu gozokirik, gailetarik edo janaririk jango, gosea 

kenduko digutelako. 

 

 Jantokiko orduetan ezin da eskolatik irten. 

 

 Arauak beteko ditugu eskolako instalazioak errespetatuz eta besteen eskubideak 

eta monitoreen gomendioak jarraituz. 

 Arazoak hitzen bidez konponduko ditugu eta ez ikaskide edo monitoreekin 

borrokatuz edo hitz eta keinu itsusiak erabiliz 

 

 

 Norbaitek edo zerbaitek haserrearazten bagaitu begiralearengana joango gara 

eta gertatzen zaiguna kontatuko diogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAMILIAK 

 

 Jantokian geratzea borandatezkoa denez ikasle guztiek eta heuren familiak 

behartuta daude jantokiko arauak betetzen. 

 

 Segurua derrigorrezkoa da jantokian gelditzen direnentzat 

 

 Beharrezkoa da ikasleek denetatik jan dezaten, baita heureen gustokoak ez 

diren janariak ere, jantokian eskaintzen diren menuak arituek ipinitako dieta 

jarraitzen baitute eta gure ikasleen adinerako egokiak dira 

 

 Alergiak edo janari bereziak behar izan ezkero, beti ere sendagileak agindupean 

bada, menu bereziak prestatuko dira. 

 

 Familiek ikasleek jantoki orduan eskolatik ezin dutela irten jakin behar dute. 

Zerbaitegatik ikasleak ordu horietan eskolatik atera behar izango balu, jantokiko 

arduradunari  ohar baten bidez jakinarazi beharko litzateke eta umearen bila bila 

etorri behar dute. 

 

 Asteazkenetan eta goizeko egunetan etxera bakarrik joan ahal izateko jantokiko 

arduradunek duten baimen inprimakia beteta ekarri behar dute. 

 

 Jantokiko ordutegian ikasleak botikaren bat hartu beharko balu, botika eta nota 

bat edo sendagilearen errezeta ikasleen datuekin eta dosia  eta zenbat 

denboretan hartu  beharko lukeen  jantokiko arduradunari eman beharko 

litzaioke. 

 

 Ikasle bat gaisorik dagoela ikusten badugu (sukarra, ondoeza, zorabioa, oka 

egitea...) familiari deituko zaio. Istripua egongo balitz, eskolako seguruko 

sendagileari eta familiari. 

 

 Jantokian noizbehinka geratu nahi duten ikasleek arduradunari 48 orduko 

aurrerapenez jakinarazi beharko liokete, larritasun bat sortzen ez bada eta beraz 

egun berean esan.Ohar bat eman behar zaio tutoreari eta beste bat jantokiko 

arduradunei. 

 

 Ikasle batek nahita jantokiko tresnak edo altzariak apurtuko balitu bere familiak 

ordaindu eta berritu beharko luke. 

 

 Jantokiko arduradunaren ordutegia familiekin banaka egoteko hau izango da: 

egunero 09:00etatik 09:45tara eta 13:30etatik 15:00etara 

 

 Begiraleak familiekin asteazkenetan 14:00etik 15:00etara egongo dira. 

 

 

 

ARAUAK EZ BETETZEA 

 

Ikasleek eskolako arauekin bezala, jatokiko arauak ere bete beharko dituzte. 

Arauak betetzen ez badituzte eta elkarbizitzari edo besteei kalte egiteko moduko 

portaera desegokiak badituzte, ROFen agertzen diren neurri zentzatzaileak hartuko 

dira, heuren artean jantokian geratzeko baimena etetea. 

 

 

 



 

KUOTAK 

 

Jantokiko kuotak Eusko Jaurlaritzak ipintzen ditu.  

 

Ordaindu beharrekoa, jantokiko egunen kopurua (goizeko eta arratsaldeko 

lehenengo egunetik) eguneroko menuaren prezioagatik biderkatu eta 8 hilabete 

artean zatitzerakoan ateratzen da.Ekainean, beraz,  ez da erreziborik pasatzen. 

 

Erreziboak banketxeko helbiderapenen bidez egingo dira iraileko goizeko 

jardunaldiko egunak kenduz. Egun horiek eskolan ordaindu behar dira. 

 

Bueltatutako erreziboak jantokiko arduradunei ordainduko zaie eskolan eta 2 

errezibo baino gehiago bueltatzen badizkigute jantokitik kanpo gera daitezke. 

 

Kuoten itzuliak 

 

Diru itzultzeak azken hiruhileko amaieran egingo da. 

 

Eusko Jaurlaritzako bekadunek ez dute diru itzulerarik edukiko. 

 

Beka hori ez duten ikasleei dirua itzuliko zaie beti ere 48 orduko aurrerapenez 

jakinarazi badute eta jantokira ez etortzea bi aste edo gehiagon luzatzen bada. 

 

Asteazkenetan geratzen ez diren bekarik gabeko ikasleei diru hori itzuliko zaie. 

 

Jantokiko langileen grebetan eta 2009ko ekainaren Eskola Kontseiluko aktan 

agertzen den bezala jantokia hileka ordaintzen duten familiei eta egun horietan 

jantoki zerbitzua erabili ez dutenei egun horietako dirua bueltatuko zaie eskolak 

erabakitako eratan. 

 

 

 

ONARTZE IRIZPIDEAK 

 

Kueto HIko jantokian  gehienez 300 ikasle sartzen dira. 

 

Plazak irizpide hauekin beteko dira: 

 

- Eusko Jaurlaritzaren bekadunak 

- Aita eta ama lan egiten duten kasuetan 

- Eskolako beste ikasleek 

- Eskolan lan egiten duen edonork, irakaslea izan edo ez 

- Epez kanpo ez da inoren izenik hartuko, behar larririk edo behar bezala 

justifikatuta ez badago behintzat. 

- Era berean ez dira noizbehinkako bazkaltiarrak onartuko premiazkoa ez                      

bada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRAKASLEEN EDO JANTOKIKO LANGILEEN GREBA 

 

Irakasle batzuk greba egingo balute familiek jantoki zerbitzua erabiltzeko aukera 

edukiko dute baina heuren seme-alaben bila hiruretan etorriko beharko lukete, hau 

da, klaseak berriro hasten direnean. 

 

Greba jantokiko langileena bada,eragiten dieten ikasleen gurasoei ohar bat bidaliko 

zaie. Horretarako ikasturte bakoitzaren hasieran jantokiko arduradunak begirale 

bakoitzari dagokion ikasle zerrenda egingo du. Nahiz eta gure jantokiko barne 

antolaketan lehen hezkuntzako taldeak finkoak ez izan, Eskola Kontseiluak horrela 

erabaki zuen geba egunetan jantokiko zerbitzua antolatu ahal izateko. 


