
 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

BBBAAARRRNNNEEE   AAARRRAAAUUUDDDIIIAAA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBBAAASSSAAAUUURRRIIIKKKOOO   UUUDDDAAALLL   MMMUUUSSSIIIKKKAAA   EEESSSKKKOOOLLLAAA   

   



 - 2 - 

 

 

A T A R I K O  T I T U L U A  

1. artikulua. Nortasun ezaugarriak 

BASAURIKO MUSIKA ESKOLA urriaren 27ko 289/1992 Dekretuaren babesean 

sortutako irakaskuntza artistikoko eskola da (Dekretu horrek arautzen du Euskal 

Autonomia Erkidegoko Musika Eskolen sorrera eta funtzionamendua). 

 

2. artikulua. Helbidea 

BASAURIKO UDAL MUSIKA ESKOLA Basauriko (Bizkaia) Luis Petralanda kalean 

dago. 

 

3. artikulua. Helburuak 

Araudi honen helburua da BASAURI UDAL MUSIKA ESKOLAko antolaketa eta barne 

funtzionamendua arautzea. 

BASAURIKO UDAL MUSIKA ESKOLAren xede nagusia da Basauriko herritar 

guztientzako musika hezkuntza zehatz eta osoa praktikara eramatea, urriaren 27ko 

289/1992 Dekretuak jasotzen duen moduan (Euskal Autonomia Erkidegoko Musika 

Eskolen sorrera eta funtzionamendua arautzen du Dekretu horrek, eta BASAURIKO 

MUSIKA ESKOLAren hezkuntza proiektuan eta proiektu kurrikularrean agertzen da). 

Legeria horretan oinarrituz, hauexek dira BASAURIKO MUSIKA ESKOLAren helburu 

nagusiak: 

a. Pertsona interesdun guztiei, 4 urtetik aurrera eta adin mugarik gabe (haurrak, 

gazteak edo helduak), musika-heziketa zabala eta anitza eskaintzea. Arautu 

gabeko prestakuntza artistikoa jasotzeko aukera eskainiko zaie eta, horren bidez, 

alde batetik, musikaren ezagutza eta ikuspegia sustatuko da adin goiztiarretan, 

eta bestetik, norberaren espiritu kritikoa garatuko da edozein musika adierazpen 

(musika estiloa edozein izanda ere), garai edo joeraren gainean. 

b. Adierazkortasunaren oinarrizko elementu gisa, ahozko eta musika tresnen 

bidezko heziketa sendoa ematea zenbait ikasgai eta gai landuz, taldeka nahiz 

banaka. Ikasgaiok modu progresiboan antolatuta daude Eskolako Ikasketa 

Planean. 

c. Musika bere zentzu zabalenean ezagutzeko eta musikarekin gozatzeko 

prestakuntza nahiz dibulgaziozko jarduera-sorta zabala eskaintzea, musika 

klasiko nahiz antzinako musikaren edukiak hartuz, musika modernoaren joera 

guztiak mamituz, bai eta musika tradizionaleko joerak ere; hala, ikasleek beren 

adierazkortasun artistikoa garatu ahalko dute, banaka nahiz taldeka, eta 

jendaurrean sustatu ahalko dute interpretazioarekiko duten gustua. 



 - 3 - 

d. Arreta berezia jartzea desgaitasunen bat (fisikoa, psikikoa edo mentala) duten 

ikasleengan, eta haien garapen afektibo eta kognitiboan laguntzea 

musikoterapiako saioen bitartez. 

e. Ikasleen parte-hartzea sustatzea ahozko zein musika tresnen bidezko 

jardueretan, taldeko jardueretan eta jarduera mistoetan, ikasleek beraiek 

osatutako taldeak sortuz beren partaidetza aktiboa sustatzeko eta musika 

ikuspuntu bizi nahiz praktiko batean ikasi eta gozatzeko. 

f. Talentu eta bokazio bereziak dituztenak lanbide-ikasketetara bideratzea, ikasketa 

horietan hasi ahal izateko egoki trebatuz, prestakuntza sendo eta oso baten 

bidez. Beren gaitasun eta interesari esker, irakaskuntza arautuko ikasketetara 

bideratuko dira horretarako gaitasuna izan eta bide hori jorratu nahi duten 

ikasleak. 

g. Helburu horiek ikasle bakoitzaren prestakuntzaren garapenaren jarraipen zehatz 

eta banakakoa eginez betetzea, gurasoei beren seme-alaben bilakaeraren berri 

emanez aldizkako ebaluazio, bilera, tutoretza, eskola ireki eta abarren bitartez. 

Laburbilduz: 

Ikaslearen esku jarri nahi da bere jakintzak aberastuko dituen prestakuntza-

jarduera eta jarduera ludiko bat. Horren bidez, gainera, gaitasun artistikoa duten pertsona 

guztiei garapen pertsonalerako tresna paregabea eskainiko zaie (garapen fisikoa, 

afektiboa eta mentala) eta, aldi berean, beraien artean komunikatzeko eta batzeko lotura 

berria sortuko da, gero eta konplexuagoa, lehiakorragoa eta desegituratuagoa den gizarte 

baten barnean. 

 

I .  L E H E N E NGO  T I T U L U A :  H E Z K UN T Z A - K OMUN I T A T E A  

4. artikulua. Kideak 

BASAURIKO UDAL MUSIKA ESKOLA pertsonek osatutako hezkuntza-komunitate 

baten elkarrekintzan oinarritzen da; pertsona horiek hezkuntza-ekintza batean inplikatzen 

dira prestakuntza-jarduera batzuen bidez, helburu berak lortu nahian eta printzipio 

pedagogiko berak partekatuz. Hezkuntza-komunitate hori osatzen dute Eskolako ikasle 

guztiek, adingabekoen guraso edo tutoreek, irakasleek, Zuzendaritzak eta Eskolako 

administrazioko langileek. 

Hezkuntza-komunitateko kide guztiek Eskolako hezkuntza proiektua eta barne 

araudi hau ezagutu eta errespetatu beharko dute, eta beren jarduerak haren araberakoak 

izan beharko dira, betiere pertsona horien eskubide eta askatasunak murriztu gabe. 

5. artikulua. Eskubideak 

Honako eskubide hauek dituzte hezkuntza-komunitateko kideek: 

a. Beren eskubideak, eta osotasun zein duintasun pertsonala errespetatuak izan 

daitezela, bai eta, berariaz, beraien datu pertsonalak babestu daitezela (15/1999 

Lege Organikoa). 
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b. Eskolako hezkuntza proiektuak eta barne araudia ezagutzea. 

c. Eskolako funtzionamenduan eta bizitzan parte hartzea, araudi honetan eta 

eskolako hezkuntza proiektuan xedatutakoa betez. 

d. Idatziz egindako eskaerak, iradokizunak eta kexak aurkeztea, horiek aztertu eta 

irtenbide eman diezaieten; bai eta Eskolako Zuzendaritzari erreklamazioa egitea, 

beren eskubideak urratu direla uste duten kasuetan. 

e. Araudi honetan jaso gabeko eskubideak egikaritzea, eta Eskolako hezkuntza 

proiektuan nahiz indarrean dagoen legerian aitortutakoak ere bai. 

6. artikulua. Betebeharrak. 

Hezkuntza-komunitateko kideek honako betebehar hauek dituzte: 

a. Ikasle, guraso, irakasle, Eskolako Zuzendaritza eta administrazioko langileen 

eskubideak errespetatzea. 

b. Eskolako hezkuntza proiektua eta barne araudia errespetatu eta betetzea. 

c. Eskolako jarduerak garatzen laguntzea eta jarduera horiek ezagutzea, eskumen 

eta gaitasunen arabera. 

d. Barne araudi honek, Eskolako hezkuntza proiektuak eta Eskolako Zuzendaritzak 

une bakoitzean erabakitako araudi nahiz ebazpenak bete eta aplikatzetik 

eratorritako betebehar guztiak. 

1. I. KAPITULUA: IKASLEAK 

1 . 1 .  L EHENENGO  A TALA :  X EDAPEN  OROKORRAK  

7. artikulua. Eskolaren helburu nagusi bat da oinarrizko eskubide eta 

askatasunen errespetuan eta tolerantzian nahiz askatasunaren egikaritzean oinarritutako 

prestakuntza eskaintzea, bizikidetzako printzipio orokorren barnean. 

8. artikulua. Ikasle guztiek oinarrizko eskubide eta betebeharrak dituzte. 

Bereizketa bakarrak dira adinagatik eta ikasten ari diren ikasgaiei dagozkien 

arrazoiengatik egindakoak. 

9. artikulua. Ikasleen eskubide eta betebeharrak egikarituko dira heziketa- 

eskubidea arautzeari buruzko uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoaren 2. artikuluaren, 

eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Legearen 1. eta 2. artikuluak esleitutako 

hezkuntza jardueraren helburuen esparruan. 

10. artikulua. Hezkuntza administrazioak eta Eskolako gobernu organoek, beren 

eskumenen esparruan, ikasleen eskubide eta betebeharrak zuzen eta egoki egikaritzen 

direla zainduko dute.  
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1 . 2 .  B IGARREN  A TALA :  IKASLEEN  E SKUB IDEAK  

11. artikulua. Ikasleek beren nortasunaren garapena erabat ziurtatuko duen 

prestakuntza jasotzeko eskubidea dute, Eskolako hezkuntza proiektuarekin eta barne 

araudiarekin bat etorriz. Eskubide horrek zera dakar: 

a. Oinarrizko eskubide eta askatasunak errespetatuko dituen prestakuntza 

jasotzea. 

b. Tolerantzia eta elkarbizitzarako jokabide demokratikoen egikaritzean 

oinarritutako prestakuntza izatea. 

c. Prestakuntza artistiko sendo eta osoa eskuratzea, ikasleen ingurunea aintzat 

hartuta. 

d. Beren musika- eta gorputz-gaitasunak, eta ahozko nahiz musika tresnen bidezko 

gaitasunak ahalik eta gehien garatzea; horri esker adierazpen artistiko aske eta 

naturala izan ahalko dute. 

12. artikulua. Ikasle guztiek zenbait hezkuntza-mailatan aritzeko aukera berak 

izateko eskubidea dute. Muga bakarrak dira adinari, ikasgaiak probesteko gaitasunari edo 

ikasketetarako ikasleen gaitasunari dagozkionak.  

13. artikulua. Ikasleek eskubidea dute beren eskola-errendimendua erabateko 

objektibotasunez ebaluatua izan dadin, eta horrek honako hau dakar: 

a. Ebaluazio prozesua gauzatzea ikasten ari den ikasgaiei dagozkien eskolako 

hezkuntza proiektuan, ikasketa planean eta programazio didaktikoan ezarritako 

irizpideen arabera.  

b. Ikasturte hasieran jakitea zeintzuk diren ebaluatzeko eta sustatzeko irizpideak. 

c. Ikasleen guraso edo legezko ordezkariek argibideak eskatu ahal izatea irakasleei 

edo Eskolako Zuzendaritzari, ikaslearen jarduera akademiko edo jokabideen 

kalifikazioei eta ebaluazioari buruz. 

14. artikulua. Ikasle guztiek eskola- eta lanbide-orientazioa jasotzeko eskubidea 

dute beren garapen pertsonal eta sozial handiena lortzeko, beren gaitasun, asmo eta 

interesen arabera; horretarako, tutore baten laguntza izango dute. 

15. artikulua. Ikasle guztiek eskubidea dute beren jarduera akademikoa 

segurtasun- eta higiene-baldintza egokietan gauzatzeko, Eskolan aplikagarri den lege 

esparruaren barnean. 

16. artikulua. Ikasleek eskubidea dute, alde batetik, beren kontzientzia-

askatasuna, erlijio-sinesmen eta ideologia politikoa errespetatuak izan daitezen; eta 

bestetik, beren intimitatea errespetatua izan dadin, aipatutako sinesmen horiei 

dagokienez, Espainiako estatu, Euskadiko Autonomia Erkidego eta Basauriko udalerriaren 

beraren esparruan. Horrek guztiak honako eskubide hauek dakartza: 

a. Matrikula formalizatu aurretik barne araudiari, hezkuntza proiektuari, Eskolako 

bertako metodologiari, baliabideei eta ikasleak jarraitu beharreko ikasketa 

planari buruzko informazioa ematea. 
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b. Ikasleen gaitasuna eta jokabide kritikoa sustatzea. Horren bidez, ikasleek beren 

ikasketak burutuko dituzte askatasun osoz eta araudi honetan jasotako eskubide 

nahiz betebeharrak errespetatuz. 

17. artikulua. Ikasle guztiek beren osotasun fisikoa, morala eta duintasun 

pertsonala errespetatua izateko eskubidea dute, eta ezingo dute, inolaz ere, tratu 

iraingarri edo umiliagarririk jaso hezkuntza-komunitateko beste kideren baten aldetik, 

egoera edozein izanda ere.  

18. artikulua. Ikasleek eskubidea dute Eskola honek haien egoera pertsonal 

nahiz familiarrari buruzko informazio guztia gordeta izan dezan, Datu Pertsonalen 

Babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoak xedatu bezalaxe. Nolanahi ere, Eskolak 

agintari eskudunari jakinaraziko dio, alde batetik, antzemandako egoera edo zantzuen 

berri, hain zuzen ere, ikasleak tratu txarrak pairatzen dituela agerian uzten dutenak; eta 

beste alde batetik, adingabeak babesteko legeak ezarritako beste betebeharren bat bete 

ez izanaren berri badu ere, hala jakinaraziko du.  

19. artikulua. Ikasketa planen araberako ekintza berriak egitea proposatzeko 

eskubidea dute ikasle guztiek, baldin eta Eskolako hezkuntza proiektuan eta araudi 

honetan jasotako helburu akademikoak betetzen badituzte eta Eskolako Zuzendaritzak 

aurrez baimena eman badu. 

20. artikulua. Ikasle guztiek eta adingabeko ikasleen gurasoek eskubidea dute 

irakaslearekin, tutorearekin edo Eskolako zuzendariarekin elkarrizketa pertsonala izateko, 

baldin eta araudi honen arabera faltaren bat egin izanaren ondorioz zigor bat jarri 

badiete.  

21. artikulua. Ikasleek eskubidea dute Udalak eman ditzakeen bekak eta diru-

laguntzak eskatzeko, baldin eta gai horri buruzko araudia betetzen bada.  

22. artikulua. Hezkuntza alorreko kontu orokorrak —arrazoi akademiko, 

antolakuntzazko edo beste mota bateko arrazoiak— direla eta, Eskolako Zuzendaritzak 

eskola-ordutegietan aldaketaren bat egitea erabakiko balu, eragindako ikasleek aldaketa 

guztien berri garaiz izateko eskubidea dute, beren egoera pertsonala ordutegi berriari 

egokitu ahal izateko, edota, egokitzea ezinezkoa balitz, Eskolan baja eman ahal izateko 

inolako zigorrik jaso gabe. Hori guztia, araudi honi dagokion kapituluan araututakoa betez 

eta Eskolako Zuzendaritzak xede horretarako prestatutako arautzean ezarritakoa betez. 

 

1 . 3 .  HIRUGARREN  ATA LA :  I KASLEEN  B ETEBEHARRAK  

23. artikulua. Hona hemen ikasleen oinarrizko betebeharrak: 

a. Matrikulatuta dagoen ikasgaiaren eskoletara joatea, Eskolako Zuzendaritzak 

izendatutako ordutegi eta ikasgelan. 

b. Adierazitako materiala ekartzea Eskolara, bertako jarduerak behar bezala 

egiteko. 
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c. Eskola bakoitzak irauten duen denbora guztian jokabide arretatsua, adeitsua eta 

parte-hartzailea izatea irakasleak proposatutako jardueretan. Gainera, taldekako 

eskoletan, irakaslearekin zein taldearekin errespetuz eta arduraz aritzea. 

d. Eskolan jorratutako ikasgaiak etxean modu erregular batean ere ikastea, 

irakasleen gomendioei jarraiki eta ikasleak berak denbora eta ordutegi aldetik 

duen prestutasunaren arabera. 

e. Kontzientzia askatasuna eta sinesmen erlijioso, politiko eta moralak 

errespetatzea, bai eta irakasle naiz ikaskideen duintasun, osotasun eta 

intimitatea ere. 

f. Hezkuntza-komunitateko kide guztiak errespetatzea, eta bertako inor ez 

diskriminatzea jaiotze, arraza, sexu, erlijio, ideologia politiko, maila sozial zein 

ekonomiko edo maila pertsonaleko beste edozein arrazoirengatik. 

g. Eskolako hezkuntza proiektua ezagutu, errespetatu eta betetzea; araudi 

honetako arauak bete nahiz betearaztea; eta Eskolako Zuzendaritzak hartutako 

erabakiak errespetatzea. 

h. Eskolako bizitzan eta funtzionamenduan parte hartzea, eta baita irakaskuntzako 

jardueren garapen normalean ere. 

i. Eskolak emandako materiala behar bezala erabili, zaindu eta kontserbatzea 

eskolako jarduerei behar besteko probetxua ateratzeko; laguntzea Eskolako 

material txiki, ondasun higigarri eta instalazioen (eskola, ikasgelak, 

korridoreak…) mantentze lanetan; eta horiek guztiak garbi mantentzea. 

j. Hezkuntza-komunitateko gainerako kideen gauzak errespetatzea. 

k. Beste ikaskideei laguntzea, ahal duten neurrian, beren babesa emanez hala 

egiteko eskatzen dietenean. 

 

24. artikulua. Ikastea da ikasleen oinarrizko betebeharra, eta ondorengo hauetan 

zehazten da esplizituki: 

a. Eskolara garaiz heltzea, eta beren garapen pertsonalera bideratutako 

jardueretan parte hartzea, Eskolako ikasketa planen eta urteko plangintzaren 

barnean. 

b. Eskolako jarduerak aurrera eramateko onartutako ordutegiak bete eta 

errespetatzea. 

c. Irakasleen jarraibideei kasu egitea ikasketei dagokienez, eta irakasleari dagokion 

errespetua eta adeitasuna erakustea. 

d. Ikaskideen ikasteko eskubidea errespetatzea. 

e. Ikasle lanetan jokabide arduratsua erakustea, eta interesa agertzea dagozkion 

zeregin eta funtzioak egikaritzean. 

f. Gaitasunaren araberako lan-ohiturak hartzea, ikasketetan aurrera egiteko. 
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g. Errendimendu akademikoaren gutxieneko mailak gainditzeko ahalegina egitea. 

25. artikulua. Ikaskideei dagokienez, ikasleek honelaxe jokatu behar dute: 

a. Ez dituzte ikaskideak kolpatu, iraindu edo umiliatuko. 

b. Beste guztien gauzak errespetatuko dituzte. 

c. Ez dute eskolen martxa egokia asaldatuko. 

d. Ikaskideekin elkarlanean ariko dira eskolako jardueretan. 

e. Ez dute parte hartuko indarkeriazko jokoetan. 

f. Aniztasunaren aurrean tolerantzia erakutsiko dute. 

g. Ikaskideen ikasteko eskubidea errespetatuko dute. 

26. artikulua. Irakasleei dagokienez, ikasleek honela jokatu behar dute: 

a. Errespetuzko tratua izan behar dute.  

b. Elkarrizketarako beti prest agertu behar dira, sortutako gai edo zalantzak argitze 

aldera. 

c. Emandako zeregin eta jarduerak beteko dituzte. 

27. artikulua. Hezkuntza-komunitate guztiarekin eta Eskolarekin, oro har, 

ikasleek honela jokatu behar dute: 

a. Jarduerak eta zerbitzuak betetzen dituztenean, hezkuntza-komunitatea osatzen 

duten pertsonen osotasun fisikoa eta morala, eta haien ondasunak errespetatu 

beharko dituzte, bai eta Eskolarekin harremana duten pertsona eta erakundeena 

ere. 

b. Tratu sozialean zuzen jokatu beharko dute, arreta berezia jarriz hizkuntza zuzen 

eta egokia erabiltzeari. 

c. Hezkuntza-komunitateko kide guztien lana eta funtzioa errespetatu beharko 

dituzte. 

d. Eskolako eta eskolaz kanpoko jardueretan lagundu beharko dute. 

e. Materiala, eraikina, altzariak eta instalazioak behar bezala erabili beharko dituzte, 

haien helburua eta funtzionamenduko arauak betez; eta gune zehatz batera ez 

sartzeko agindua errespetatu beharko dute. 

f. Araudi honek hezkuntza-komunitateari eta estamentuei esleitutako betebeharrak 

betetzea.  

g. Eskolak proposatutako arauak betetzea, arau horiek zehaztu eta publiko egiteko; 

gainera, indarrean dagoen legeriatik sortutako arau guztiak bete beharko 

dituzte. 

h. Eskolak haientzat emandako ahozko informazio edo informazio dokumental 

guztia gurasoei jakinaraztea. 
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i. Instalazio guztietan eta sartzeko kanpoko atean ere ezingo dute erre edo 

alkoholik edan. 

1 . 4 .  L AUGARREN  A TALA :  I KASLEAK  ONARTU  E TA  

ANTOLATZEA .  

28. artikulua. Eskolaku Zuzendaritzaren eskumen esklusiboa da ikasleak onartzea 

eta plazak urtero berritzea.  

Araudi honen VI. Tituluan dago jasota ikasleak Eskolan onartzeko eta bertan 

jarraitzeko prozesuaren bilakaera zehatza. 

2. II. KAPITULUA: IRAKASLEAK 

29. artikulua. Hautatzea eta onartzea. 

Eskolako Zuzendaritza da irakasleen hutsuneak betetzeko organo eskuduna. 

30. artikulua. Eskubideak. 

Hona hemen irakasleen eskubideak: 

a. Batetik, beren kontzientzia askatasuna, sinesmen erlijioso eta ideologia politikoa 

errespetatua izan dadila; eta bestetik, sinesmen edo konbikzio horiei dagokienez 

beren intimitatea errespetatzea, Espainiar Estatu, Euskal Autonomia Erkidego eta 

Basauriko udalerriaren beraren esparruan. 

b. Halaber, beren osotasun fisiko, morala eta duintasun pertsonala errespetatua 

izan dadila. Ezingo dute, inolaz ere, tratu iraingarri edo umiliagarririk jaso 

hezkuntza komunitateko beste kideren baten aldetik, egoera edozein izanda ere.  

31. artikulua. Irakasleek eskubidea dute Eskolak beren egoera pertsonal nahiz 

familiarrei buruzko informazio guztia gordeta izan dezan,  Datu Pertsonalen Babesari 

buruzko 15/1999 Lege Organikoaren arabera. 

32. artikulua. Ekintza berriak egitea proposatzea ikasketa planaren baitan, baldin 

eta Eskolako hezkuntza proiektuan eta araudi honetan jasotako helburu akademikoak 

bilatzen badituzte, eta Eskolako Zuzendaritzak aurrez baimena eman ostean. 

33. artikulua. Hona hemen irakasleen eskubideak: 

a) Beren lanbide-jarduera erosotasun baldintza egokietan egitea: tenperatura, 

argiztatzea, baliabide materialak, segurtasuna eta higienea. Hori guztia, gainera, 

Eskolan aplikatu beharreko lege esparruaren eta erakunde titularraren beraren 

lan-arriskuen prebentzio planarekin bat etorrita. 

b) Eskolako hezkuntza proiektua, barne araudia, Eskolako proiektu kurrikularra, 

ikasketa plana eta irakatsitako ikasgaiaren programazio didaktikoa ezagutzea. 

c) Etengabeko prestakuntza jasotzea. 

d) Eskolako Zuzendaritzak hartutako erabakiei buruzko informazio zehatza eskatzea. 
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e) Beste irakasleekin biltzea, Eskolan programatutako jarduerak eten gabe.  

f) Eskolako baliabide materialak eta instalazioak erabiltzea hezkuntza helburuetarako, 

horien erabilera arautzen duten arauak betez. Erabilerarako jarraibide horiek 

araudi honetan zehazten dira, finkatutako xede nahiz helburu akademikoak 

lortzeko (araudi honetan eta Eskolako hezkuntza komunitatean finkatutakoak).  

34. artikulua. Betebeharrak. 

Irakasleek honako betebehar hauek dituzte: 

a. Hezkuntza funtzioa betetzea Eskolako hezkuntza proiektu eta barne araudia 

errespetatuta. 

b. Lanaldia betetzea berau kontrolatzeko enpresak erabakitako baldintzak betez, 

lan kontratuan adostutakoa betez eta enpresa kudeatzailearen barne araudian 

jasotakoa nahiz indarrean dagoen legeria betez. 

c. Eskola denborarako nahiz eskola kanporako finkatutako lan ordutegia betetzea, 

irakaskuntza betebeharrak betez. Eskolako Zuzendaritzak erabaki beharreko 

gutxieneko denbora-tartea errespetatu beharko dute irakasleek eskolan, 

nahitaez: Eskolan bertan bete beharreko denbora izango da, eta edozein 

irakaskuntzari lotutako edozein lan edo jarduera egiteko baliatuko dute. 

Horrenbestez, Eskolakoa ez den denbora tarte hori era guztietako bilerak, 

entzunaldiak edo beharrezkoak diren eskolaz kanpoko jarduerak egiteko erabili 

ahalko dute, alegia, Eskolaren garapen akademiko eta pedagogikorako. 

d. Eskolako Zuzendaritzaren bilera guztietan parte hartzea.  

e. Metodologia Eskolak erabakitako ildo pedagogikoaren arabera garatzea, beti 

dagokion udal arloarekin koordinatuta. 

f. Funtzio ebaluatzailea egikaritzea dagokion programazio didaktikoan ezarritako 

irizpideen arabera, ikasturte eta ikasgaiaren arabera egokiena den prozeduraren 

bidez eta Eskolako hezkuntza proiektua kontuan hartuz une oro. 

g. Parte hartze duten organoen bilkuretan era aktiboan esku hartzea. 

h. Iritzi askatasuna errespetatzea eta lankideekin, ikasleekin eta gurasoekin tratu 

egokia izatea. 

i. Etapako proiektu kurrikularrean, Eskolako proiektu kurrikularrean, programazio 

didaktikoetan eta ikasgelako programazioan Eskolako irakasle guztiekin edo 

beren saileko irakasleekin batera modu arduratsuan parte hartzea, eta Eskolaren 

garapenean aktiboki parte hartzea. 

j. Eskolako hezkuntza proiektuaren helburuak betetzen laguntzea, eta sail 

bakoitzaren programazio didaktikoan nahiz barne araudi honetan ezarritako 

ildoei jarraitzea, beren funtzioak betetzeko orduan. 

k. Hezkuntza-ekintzaren alderdi desberdinak ebaluatzeko prozesuan parte hartzea.  
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l. Ikasleak orientatzea beren arlo edo gaien berariazko lan- eta ikasketa-

tekniketan; egindako probak ikasleekin beraiekin aztertzea; eta probei buruzko 

iruzkinak egitea. 

m. Beren funtzioen betekizunen barnean ordena eta diziplina mantentzen 

laguntzea, ikasgelaren barnean nahiz Eskolako beste lekuetan. 

n. Garaiz iristea eskoletara, klaustroko edo deitutako beste bileretara edota parte 

hartzen duen gobernu organoen bileretara. Eta eskola egutegia betetzea. 

o. Hobekuntza profesionala bilatzen saiatzea. 

p. Beren lanaldiaren kontrol egokia eta zorrotza egitea, lan kontratuan, enpresa 

kudeatzailearen barne araudian eta indarreko legerian hitzartutakoa betez. 

Beren lanaldia betetzea, hura kontrolatzeko enpresak erabakitako baldintzak 

errespetatuz, betiere lan-kontratuan adostutakoa betez eta enpresa 

kudeatzailearen barne araudian jasotakoa nahiz indarreko legeria betez. 

q. Honako hauen gaineko sekretu profesionala gordetzea: alde batetik, ikasle, 

guraso, irakasle eta irakaskuntzakoak diren eta ez diren gainerako langileen 

alderdi nahiz datuak; eta bestetik, irakasleen klaustroak eta eskolako gobernuko 

beste edozein organok edo horiei lotutako beste organo batek hartutako erabaki 

eta ebazpenak, alor guztietan, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 

Lege Organikoari jarraituta. 

r. Ikasleak eskolara joaten direla kontrolatzea, eta joaten ez badira, dagokionari 

jakinaraztea. 

s. Eskolako Zuzendaritzak hala eskatuta, eskolan matrikulatutako ikasleei probak 

edo azterketak berriz egitea, balidn eta osasuna dela-eta edo ezinbesteko beste 

arrazoiak direla-eta ezin izan badituzte azterketok egin. 

t. Arrazoi pertsonal edo profesionalengatik eskolara joan ez izana idatziz 

jakinaraztea: 

− Irakasleek, arrazoi pertsonal edo profesionalak direla-eta, aurreikusten badute 

data zehatz batean ezingo dutela lanera joan, baimena eskatu beharko dio 

Eskolako Zuzendaritzari eta enpresa kudeatzailearen langileen buruari, garaiz 

eta dagokion moduan, indarrean dagoen araudia, enpresaren beraren 

aginduak eta barne araubidearen araudi hau betez.  

− Baldintza horietan, 3 lanalditan jarraian gehienez lanera joaten ez badira, 

iritziko da ez dituztela bete irakaskuntzako beren betebeharrak. Epe horretatik 

kanpo, enpresa kudeatzaileko giza baliabideen arduradunak erabakiko du 

lanera ez joateko aukera aztertu eta baimena ematea, indarrean dagoen 

laneko legerian oinarrituz. 

− Gainera, jarritako mugen barnean baimena emanda lanera ez joateagatik 

galdutako eskolak hutsegite horien hiruhileko beraren barnean errekuperatu 

beharko dituzte irakasleek, ikasleekin adostuta eta Eskolako Zuzendaritzaren 

nahiz enpresa kudeatzailearen giza baliabideen oniritziarekin. 
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− Ez joateko baimen eskaera idatziz egingo da, ahalik eta bizkorren eta, 

gutxienez, lanera huts egin baino 48 ordu lehenago. Nolanahi ere, irakasleek 

lanera ez joateko dagokien orria beteko dute; eskabide-orri hori Eskolako 

Idazkaritzan eskuratu ahalko dute.  

Orri horretan bertan behera utzitako eskolak errekuperatzeko finkatutako egunak 

eta orduak idatziko dituzte, ikasleekin edo gurasoekin aurrez hitzartutakoak. Eskaera 

egiten ez bada, Eskolako Zuzendaritzak ez du jakinarazitzat joko lanera joan ez izana, eta 

dagozkion neurriak hartuko ditu, barne araudi hau aplikatuz.  

− Eskaera onartzen denean, irakasleek ikasleei pertsonalki ohartaraziko diete 

(idatziz edo telefonoz) lanera ez direla joango, eta galdutako eskolak ondoren 

errekuperatu beharko dituztela. 

− Aparteko kasuetan premiaz ebatziko da, Zuzendaritza Taldeko kide batzuen 

irizpidearen arabera. 

u. Eskolako hezkuntza proiektuan ezarritako irizpide pedagogikoetako bat da 

entzunaldiak izatea ikasleak kontrolatzeko, baloratzeko eta ebaluatzeko tresna 

bat. Horren harira, irakasleen betebeharra da entzunaldi horietan izatea eta, 

ondorioz: 

− Arau orokor modura, ikasleak eskoletako entzunaldietara aurkeztu ahalko 

dira, baldin eta musika tresnaren irakaslea bertan badago. 

− Irakasleren batek bertaratu ezin badu eta ikasle batzuk entzunaldirako deituta 

baleude, irakasle horrek berehala emango dio egoeraren berri Eskolako 

Zuzendaritzari; horrez gain, parte hartuko duten ikasleei abisatuko die, hala 

badagokio, entzunaldira agertu ez daitezen. 

− Zuzendaritza Taldearen diskrezionalitatearen mende geratuko dira arau 

horren salbuespenak, irakasleak huts egiten duen kasu berezietan 

(gaixotasunak, arazo familiarrak…), baldin eta ikasleen arduradun den eta 

huts egin duen irakasleak entzunaldira joango den beste irakasle bati 

informazio guztia eman badio eta dena prest utzi badu (materialak, 

laguntzaileak, liburuak edo partiturak, ikasle bakoitzak interpretatu beharreko 

errepertorioa…). 

Aurkeztutako ikasleen adina ere gaiari buruz erabakitzeko irizpide erabakigarria 

izango da. 

− Bertan izan ez den irakasleak, ondoren, ikasleei buruzko informazioa eta 

balorazioa eskatu beharko dio Zuzendaritza Taldeari, baldin eta haietakoren 

batek entzunaldian parte hartu badu, Zuzendaritza Taldeak berak erabakitako 

aparteko baldintzen barnean. 

v. Enpresak antolatutako prestakuntza ikastaroetan parte hartzea, hain zuzen ere, 

haien kontratazio aldiaren barnean antolatutakoak; ikastarook doakoak izango 

dira. 

w. Klaustroan onartutako jarraibideak betetzea edo, Eskolaren funtzionamendu 

egokiari begira, Zuzendaritzatik edo Udaletik jasotakoak betetzea. 
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x. Zuzendaritzak erabakitako epearen barnean dagozkion hezkuntza betebeharrak 

betetzea: askotariko dokumentazioa, ebaluazioak, txosten pedagogikoak, 

memoriak edota irakaskuntzako beste edozein dokumentazio mota entregatzea.  

y. Klaustroko saioetara, ebaluazio bileretara, saileko bileretara, beste ekitaldi 

akademiko batzuetara eta enpresak programatutako prestakuntza pedagogikoko 

bileretara eta mintegietara joatea, lan jardueraren funtzionamendu egokirako 

eta garapenerako. Hori guztia, honako eskema honi jarraituz egingo da: 

Irakasleen klaustroak: 

Aldizkakotasuna: Zuzendaritza Taldearen irizpidearen arabera, baina hilean behin 

gutxienez. 

Iraupena: Zuzendaritza Taldearen irizpidearen arabera. 

Edukiak: Eskolako antolaketari lotutako guztia, bertako pedagogiari eta barne 

araubideko alderdiei dagokienez (eskolak, ordutegiak, zerrendak, arazoak, tutoretzak…), 

nahiz laneko eta enpresako jarduera esparruari dagokionez. Irakasle guztiak bilduko dira 

nahitaez. 

Bilera pedagogikoak: 

Aldizkakotasuna: Zuzendaritza Taldearen irizpidearen arabera. 

Iraupena: Zuzendaritza Taldearen irizpidearen arabera. 

Edukiak: irakasleen prestakuntza pedagogikoa musika hastapenean, musika 

hizkuntzan nahiz musika tresna eta taldeen pedagogian; hori guztia Eskolako hezkuntza 

proiektuan oinarrituta egingo da. 

Musika tresnen sailetako mintegiak: 

Aldizkakotasuna: Zuzendaritza Taldearen irizpidearen arabera. 

Iraupena: Zuzendaritza Taldearen irizpidearen arabera. 

Edukiak: ikasketa plan eta helburu pedagogikoei buruzko guztia, bai eta ikasle 

nahiz programen jarraipena ere, zalantzak, metodologia… Sail bereko irakasle guztiak 

bilduko dira, sailburu edo ikasketaburu baten zuzendaritzapean. 

Musika hizkuntza edota musika eta mugimenduko Saileko mintegiak: 

Aldizkakotasuna: Zuzendaritza Taldearen irizpidearen arabera. 

Iraupena: Zuzendaritza Taldearen irizpidearen arabera. 

Edukiak: ikasketa plan eta helburu pedagogikoei buruzko guztia, bai eta ikasle 

nahiz programen jarraipena ere, zalantzak, metodologia… Sail bereko irakasle guztiak 

bilduko dira, sailburu edo ikasketaburu baten zuzendaritzapean, ikasleen maila, talde, 

klase edo tipologien arabera, erabakitako lantaldeak eta irakaskuntza jarduerak 

koordinatzeko. 

z. Dagokion talde eta ikasleen garapenari buruzko txosten oso bat aurkeztea, 

ikasturtean behin gutxienez, aurreikusitako daten barnean eta klaustroan, 

enpresak eskolako zuzendaritzaren bidez emandako gidalerroei jarraituz, xede 
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horretarako eta ikaslearen banakako jarraipen fitxa behar bezala osatu ahal 

izateko. 

aa. Enpresak musika tresnen espezialitatetako irakasleei musika hastapen eta 

musika hizkuntzako eskolak emateko eskatu ahalko die, beharrezkoa balitz. 

2 . 1 . 1  ENTZUNALD IE TAKO  ZUZENDAR ITZA  TALDEA  

Eskolako jarduera publikoaren zati diren entzunaldiak, beren planteamenduei 

dagokienez, antolaketa eta eraginkortasun irizpideen arabera zuzendu behar dira. 

Horretarako, Zuzendaritza Taldeko kideak arduratuko dira horiek behar bezala betetzen 

direla zaintzeaz. Arrazoi hori dela eta: 

* Ezinbestekoa da Zuzendaritza Taldeko kide bat, gutxienez, izatea edozein 

entzunaldi, kontzertu edo eskolak antolatutako beste edozein jardueratan. 

 

35. artikulua. Jokabide arauak 

Puntualtasuna. 

Irakaslea puntual iritsi behar da bere lanaldiaren hasierara. Gainera, eskola ere 

puntualtasun berarekin amaitu behar da, haren ostean hurrengoa hasiko baita. 

Aldaketak. 

Ordutegi, talde eta ikasleei buruz eman daitekeen edozein berritasun edo aldaketa 

Zuzendaritzarekin edo ikasketaburuarekin kontsultatu beharko da aurrez; hark horri 

buruzko erabakia hartuko du, eta eragindako irakasle edota ikasleek nahitaez bete 

beharko dute. 

Bi kasuetan, izan daitezkeen presentzia-kontroleko sistemek jokabide arau horiek 

zehatz-mehatz betetzen direla zainduko dute. 

Ordena. 

Irakasleek arreta berezia jarri beharko diote ikasgelak eta erabiliko den materiala 

ordenatuta izateari eta material hori behar bezala zaintzeari.  

Tratua. 

Irakasleek ahalik eta tratu onena izan beharko dute ikasleen gurasoekin. Haien 

iritziak jaso eta lehenbailehen jakinaraziko dizkio Zuzendaritza Taldeari . 

Arazoak. 

Arazorik badago, irakasleak Zuzendaritza Taldeko kide bati edo Eskolako 

administrazioari ohartarazi beharko dio (haiei lehenbailehen jakinaraziko die), eta, edozein 

kasutan ere, ekimenen bat abiatu aurretik egin beharko du. Eskolaren antolaketari eta 

funtzionamenduari eragiten dien egoerak joko dira arazotzat. Eskoletan sor daitezkeen 

ezustekoak irakasleek konpondu beharko dituzte jokabide aktibo eta seguruaren bidez, 

eta Eskolako arduradunei eta gurasoei ahalik era bizkorren jakinarazi beharko diete. 
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Edozein zalantza edo nobedaderik balego, zuzendariari edo ikasketaburuari 

kontsultatu beharko zaio. 

Eskolak emateko erantzukizuna.  

Eskolara «ez joatea», ezinbesteko kasuetan baino ez da bidezkotzat joko 

(gaixotasun larria, eguraldi txarra dela eta autoz ibili ezin denean, gatazka sozialeko 

egoerak…). Kasu horietan, irakaslea Eskolako Zuzendaritzarekin zuzenean, Eskolarekin 

berarekin eta enpresa kudeatzailearekin lehenbailehen jarri beharko da harremanetan, eta 

dena delakoaren berri eman. Ezarritako prozedura jarraituko da kaltetutako ikasleei 

jakinarazteko, eta eskolara ez joateak dakartzan antolaketa, pedagogia eta laneko 

arazoak konpontzeko. 

Ikasleen banakako jarraipena. 

Eskola batzuk taldekoak izan arren, irakasleek ahalik eta hoberen ezagutu beharko 

dituzte beren ikasleak, behar bezala ebaluatu ahal izateko. Horretarako, beharrezko 

baliabide guztiak erabiliko dituzte: etengabeko ebaluazioa, saileko bilerak, ikasle eta 

irakasleen arteko informazioa trukea, klaustroko bilerak, entzunaldiak eta xede 

horretarako erabilgarriak izan daitezkeen metodo guztiak. 

Gurasoei igorritako hiru hilean behingo ebaluazio-buletinean, maila tekniko eta 

musikalean izandako aurrerapen edo atzerapenen, eta jokabideari buruzko laburpen 

zehatzago bat egingo da, baita egokiak iritzitako ohar osagarriak ere, gurasoek edo 

tutoreek ikaslearen errendimenduaren ezagutza hobea izan dezaten. 

Programazioa eta helburuak. 

Garrantzi handia dute unitate didaktikoen plangintzak eta programazioak, ikasle 

bakoitzaren maila eta ikasturtean zehar bete beharreko helburuak kontuan hartuz. 

Horretarako, irakasleek beren ikasgaiaren curriculum propioa osatuta eta idatzita izan 

beharko dute, edo Eskolan dagoenari jarraitu, beren irakaskuntza lanerako erreferentzia 

pedagogiko modura erabiltzeko ikasturtean zehar, eta hura bete beharko dute. 

Materiala. 

Ikasgela guztiek izango dute Eskolako titularrak hornitutako gutxieneko materiala, 

eta izan daitekeen beste material pedagogikoa enpresak emango dio musika eskolari. 

Irakasleak, bestalde, arduratuko dira irakasleek nahiz ikasleek material hori behar bezala 

zaintzeaz eta erabiltzeaz. Erantzukizun hori enpresa kudeatzailearen barne araudian 

finkatuko da. 

Materiala, funtsean, hauxe izango da:  

Musika hastapen eta musika hizkuntzako irakasleek: 

a. Soinu materiala. 

b. Willems material pedagogikoa edo eskoletan behar duten beste edozein 

material. 

c. Musika tresna harmoniko bat, halakorik ez badago (gitarra edo teklatua). 

d. Fotokopiatutako materiala, beharrezkoa denean (abestiak, partiturak…). 
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e. Willems solfeoko maisuaren liburua edota eskoletan behar den beste edozein 

testu. 

Musika tresnako irakasleek: 

a. Eskolako titularraren edo enpresa kudeatzailearen bidez, dagokion 

espezialitateko ikasgelako musika tresna bat emango zaie eskolak eman ahal 

izateko, hori egin ahal bada.  

b. Fotokopiatutako materiala, beharrezkoa eta ezinbestekoa denean. 

c. Bere musika tresnaren ikasketa programa. 

d. Eskolak emateko material laguntzailea: anplifikadoreak, mikrofonoak, hi-fi 

ekipoak, kableak, oinak, stick-ak… 

Eskolara joan izanaren kontrola.  

Oso garrantzitsua da ikasleen zerrenda irakurtzea, eta norbait falta bada, idatzi 

egin beharko da. Horretarako, irakasleak kontrolatzeko orria/libreta izango du, edo 

Zuzendaritzak gainerako materialarekin emango dion bat. Dagozkion ikasleen zerrendak 

ere emango zaizkio.  

Hiru hilean behingo ebaluazio buletina betetzean, eskola bakoitzean ezarritako 

epean zehar justifikatutako eta justifikatu gabeko hutsegiteak kontatuko dira, behar 

bezala jasota gera daitezen.  

Arau orokorra izango da irakasleek edota Eskolako Zuzendaritzak gurasoei edo 

legezko tutoreei ohartaraztea ikasle adingabeak eskolara 3 aldiz baino gehiagotan joan ez 

denean, eta ikasle helduekin ere 3 hutsegitetik gora egiten dituztenean ohartaraztea, ez 

joate edo hutsegite horiek justifikatu ditzaten ala ez. 

Tutoretzak. 

Tutoretzako denbora tarte bat gordeko da ikasleen gurasoek kontsultak edo 

iruzkinak egin ahal izateko (baldin eta Eskolaren antolaketaren arabera, hori egin 

badaiteke).  

Tutoretzako ordutegi horretatik kanpo, taldeko eskoletako irakasleak ez dio inori 

arretarik emango (eskolak ez eteteko). Banakako eskolen kasuan, gurasoei arreta ezin 

bazaie arreta emantutoretzako ordutegi horren barnean, ikaslearen musika tresnaren 

banakako eskola-ordura igorri ahalko ditu irakasleak gurasoak, adeitasunez. 

Tutoretzako orduan artatutako gurasoen iritzi interesgarri guztiak ikasketaburuari 

edota Zuzendaritza Taldeari lehenbailehen eta behar bezala igorri beharko dizkio 

irakasleak. 

Musika tresnak erostea.  

Irakasleak ez du ikasleentzat musika tresnarik erosiko. Nolanahi ere, gurasoei 

aholkuak emango dizkie marka, kalitate eta beste ezaugarri batzuen gainean.  

Jaialdi eta Entzunaldiak.  
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Ikasturtean zehar jaialdia eta entzunaldiak prestatuko dira, xehetasun guztiekin. 

Klaustroetan eta urteroko plan orokorrean eskola bakoitzak finkatutako datetan egingo 

dira jaialdi eta entzunaldiok.  

Publikoak izango dira, eta Eskolako ikasle edo taldeek parte hartuko dute, 

dagozkien irakasleen irizpideen arabera eta aurrez klaustroan eztabaidatu ostean; eta oso 

garrantzitsua da aurkeztutako lana ahalik eta bikainena izatea, formari nahiz edukiari 

dagokionez.  

Irakasleek parte hartuko dutenen programa prestatuko dute (aurrez 

ikasketaburuari jakinaraziz, ekitaldiaren eskuko programa osatzeko), eta azken emaitza on 

bat lortzeko errepertorio eroso eta egokia hautatuko dute.  

Irakasleen inplikazioa oso garrantzitsua da, zehaztutako ekitaldi guztiak behar 

bezala egin daitezen. Klaustroan erabakiko da irakasleek beren gain hartu beharreko 

zeregin eta funtzioen antolaketa eta banaketa, eta prestaketako bilera horietan 

adostutako erabaki eta funtzio horiek nahitaez bete beharko dira.  

Barne araudi honen 26 t) artikuluan aipatutakoa kontuan hartuko da, irakasleek 

jarduera horietan parte har dezaten. 

Irakasleek parte hartu behar duten kasuetan, bi egoera sor daitezke, ikasleei 

dagokienez: 

a) Jardueran parte hartzen duten ikasleetako batzuen eskola ordutegiek bat egitea 

entzunaldiarenarekin. Kasu horretan, eskola denbora entzunaldian izandako 

parte-hartzearekin konpentsatuta geratuko da. 

b) Jardueran parte hartzen ez duten ikasleetako batzuen eskola ordutegiek bat 

egitea entzunaldi ordutegiarekin. Kasu horretan, bi irtenbide hauetako bat 

aplikatuko da:  

− Eskoletako denbora hori ikasleek duten beste uneren batean berreskuratzea 

(eta Eskolako Zuzendaritzaren nahiz enpresa kudeatzailearen giza baliabideen 

berariazko baimenarekin), entzunaldiaren egun berean. Ala 

− Aurreko egunetan, edo egunean bertan, entzunaldiko ordutegiaren aurretik 

edo ondoren, taldeko eskolak prestatzea eskola denbora galdu beharrik ez 

duten ikasle horientzat, alegia, entzunaldian era aktiboan parte hartuko ez 

duten horientzat.  

Irakasleen presentzia:  

Ikasgela eta eskola ez uztea barnean ikasleak geratzen diren bitartean. 

Puntualtasuna:  

Zorrotzak izatea eskola bakoitzaren ordutegia betetzeari dagokionez.  

3. III. KAPITULUA: GURASOAK 

36. artikulua. Gurasoak dira beren seme-alaben heziketaren arduradun nagusiak, 

eta hezkuntza-komunitateko kide dira. Beren seme-alaba Musika Eskolan inskribatzeak 
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zera dakar, inplizituki: Eskolako hezkuntza proiektua, proiektu kurrikularra eta existitzen 

diren beste edozein arlotako beste legeria eta araudiak aitortu, errespetatu, onartu eta 

betetzea, bai eta Eskolan bertan aplikagarriak direnak ere. 

37. artikulua. Eskubideak. 

Gurasoek honako eskubide hauek dituzte: 

a. BASAURIKO UDAL MUSIKA ESKOLAk bere hezkuntza proiektuan definitutako 

hezkuntza mota eman dezala. 

b. Beren seme-alabek Musika Eskolako hezkuntza prozesuan duten garapenari 

lotutako alderdietan parte hartzea, Eskola Kontseiluaren bidez.  

c. Beren seme-alaben hezkuntza prozesuari buruzko aldizkako informazioa 

jasotzea, eta esparru mugatukoak ez diren eskolako dokumentu pedagogikoak 

eskatzea. 

d. Beren seme-alaben irakasle, tutore eta haien heziketaren gainerako 

arduradunen arreta jasotzea, xede horretarako finkatutako ordutegietan. 

e. Eskolak aurrera eramandako hezkuntza lanari jarraipena nola eman, gai horri 

buruzko aholkularitza jasotzea. 

38. artikulua. Jokabide Etikoen Betebeharrak eta Kodea. 

Gurasoek honako betebeharrak dituzte: 

a. Familia eta irakaskuntzako taldearen arteko lankidetza egokia gauzatzea, 

heziketa lanean ahalik eta eraginkortasun handiena lortzeko asmoz. 

b. Antolaketatik, pedagogia egituratik eta barne araubidearen arauditik sortutako 

betebeharrak betetzea, bai eta gurasoei eragiten dien beste edozeinetatik 

sortutakoa ere, Udalaren eta zerbitzuaren enpresa esleipendunaren arteko 

kontratu harremanean oinarrituz. 

c. Eskolako langileen gaitasun tekniko profesionalen egikaritza errespetatzea. 

d. Eskolako Zuzendaritzari egokitzat jotako dokumentuak aurkeztea edo ematea 

ikaslea joan ez izana edo ikaslearen atzerapena justifikatzeko; nolanahi ere, 

Eskolako Zuzendaritza Taldeak, enpresa kudeatzaileak edo Eskolako titularrak 

erabakiko du ea dokumentu horiek onartu ala ez. 

e. Tutoreei edota irakaskuntza taldeko kideei beren seme-alabaren garapen 

normalean eragina izan dezakeen eta egoki jotzen duten edozein gatazka/egoera 

familiar jakinaraztea. 

f. Beren seme-alaba eskolan ikasten ari den trebetasun akademiko eta sozialei 

familia giroan jarraipena ematea. 

g. Beren seme-alaba eta gainerako ikaskideen arteko pertsona arteko aldeak 

onartzea, laneko beren banakako ahaleginak nahiz berezko erritmoa 

errespetatuz. 
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h. Beren seme-alabei adieraztea ikaskideei lagundu behar dietela, elkarrekin 

aurrera egiteko beharrezko duten laguntza eskaini behar dietela. 

i. Ikasleen segurtasuna zaintzea Eskolara sartzean eta bertatik irtetean; ikasleen 

zaintzaren arduradun izango dira ikasgelako eskola jarduera hasi aurretiko 

denbora tartean, eta baita eskola garaia amaitzean eskolatik irtetean ere. 

4. IV. KAPITULUA: ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEAK 

39. artikulua. Administrazio eta zerbitzuetako langileak hezkuntza komunitateko 

kide dira. Enpresa esleipendunaren eskumena da haiek kontratatzea eta beren lan 

harremana etetea, Eskolako titularrak eta enpresa kudeatzaileak hala hitzartzen duten 

kasuetan, eta hori indarrean dagoen lan harremanaren arabera egingo da.  

40. artikulua. Eskubideak 

Honako hauek dira administrazio eta zerbitzuetako langileen eskubideak: 

a. Eskolako helburu eta antolaketa orokorrari buruzko informazioa jasotzea.  

b. Eskolako administrazio eta irakaskuntzako antolaketaren barnean haiei eragiten 

dien gai guztien egikaritzean parte hartzea. 

c. Beren lanaldiaren kontrol egokia eta zorrotza egitea lan kontratuan, enpresa 

kudeatzailearen barne araudian eta indarreko legerian hitzartutakoa betez. 

41. artikulua. Betebeharrak  

Hauexek dira administrazio eta zerbitzuetako langileen betebeharrak: 

a. Beren zereginak lan kontratuan finkatutako baldintzen arabera egikaritzea. 

b. Hobekuntza profesionala bilatzen saiatzea. 

c. Heziketa eta irakaskuntzako lanean laguntzea, ikasleen ordena eta diziplina 

sustatuz, eta ohitura egokiak indartuz. 

d. Enpresa kudeatzaileak (zuzenean haren mende daude) agindutako guztiak edota 

enpresako barne araubidearen araudian adierazitako guztiak. 

e. Beren lanaldia betetzea, berau kontrolatzeko enpresak erabakitako baldintzak 

betez, betiere lan kontratuan adostutakoa, enpresa kudeatzailearen barne 

araudian jasotakoa eta indarreko legeria betez. 

5. V. KAPITULUA: ENPRESA ESLEIPENDUNA 

42. artikulua. Eskumenak eta Funtzioak 

Udala da BASAURIKO UDAL MUSIKA ESKOLAren identitate eta estiloa definitzen 

duen titularra, eta enpresa esleipendunak, Udalak hala aginduta, definitutako horiek 

egikaritu eta praktikan jartzen ditu irakaskuntza nahiz antolaketa mailan, bere 

proiektuaren bidez. Proiektu hori Udalbatzan aurkeztu eta onartzen da, kudeaketako 

kontratuaren esleipenarekin. 
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Arrazoi hori dela eta, enpresa esleipendunak ondorengo eskumen eta eginbeha 

hauek izango ditu: 

a. Eskolako hezkuntza proiektua, proiektu kurrikularra eta barne araudia egitea 

zerbitzuak ematen dituenarentzat, aurreikusitako organoen parte-hartzearekin 

(haiei dagozkien eskumenen barnean).  

b. Ikasketa berriak proposatzea eta daudenak aldatzea edo haiekin amaitzea, baina 

beti indarreko legeria betez. 

c. Eskolako zuzendaritza egikaritzea, kudeaketako erantzukizuna bere gain hartuz. 

d. Irakasle eta administrazioko langileen kontratazioa erabakitzea. 

e. Bere eskumenekoa den edozein mailatako kudeaketa ekonomiko guztiaz 

arduratzea eta berau antolatzea, bai eta langileen kontratazioa eta horren 

ondoriozko lan harremanak ere. 

f. Hezkuntza jardueraren koordinazio organoak izendatu eta kargugabetzea. 

g. Irakasleak hautatzeko irizpideak lantzea. 

h. Ikasleak onartzeko araudia finkatzea, Udaleko arduradunekin bat etorriz eta 

indarreko xedapenen barnean; eta plazak onartzeari eta berritzeari (ala ez) 

buruzko proposamena egitea eta, hala badagokio, kanporatzea, araudi honetan 

eta aplikagarria den gainerako araudian ezarritako bizikidetzako arauak betez. 

i. Bizikidetzaren asaldurak zuzentzea. 

j. Jarduera eta zerbitzu osagarriak emateko erabakia hartzea. 

43. artikulua. Betebeharrak 

Enpresa esleipendunak honako betebehar hauek izango ditu: 

a. Eskolako hezkuntza proiektua, Eskolako proiektu kurrikularra eta barne araudia 

zehatz-mehatz eta egoki betetzen dela zaintzea; Eskolako jarduera guztiaren 

benetako kontrola egikaritzea —irakaskuntzakoa zein hortik kanpokoa, eta 

irakasleena ere bai—; eta administrazio jarduera eta barne antolaketaren 

jarduera ere zaintzea, Eskolaren funtzionamendu egokirako beharrezkoa baita. 

Horretarako, kontrol hori egikaritu ahal izateko beharrezko formulak erabiliko 

ditu, eta Eskolako titularrari, Zuzendaritza Taldeari eta irakasleen Klaustroari 

jakinaraziko zaizkio. 

b. Eskolako titularra den udalarekin sinatutako kontratua osorik betetzea, bai eta 

erantsitako administrazio baldintzen plegua ere (kontratuko harremanaren 

baldintzak arautzen dituena). 

c. Proiektua hezkuntza komunitate guztiari ezagutaraztea. 

d. Eskolaren funtzionamenduaz eta kudeaketaz arduratzea eskola dagoen 

hezkuntza-komunitate, administrazio eta inguru sozialaren aurrean. 
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e. Enpresako arau erregulatzaileak eta ordenamendu akademikokoak betetzea, eta 

haiek kontratatutako langileek nahiz hezkuntza-komunitateko gainerako kideek 

bete ditzatela arduratzea. 

44. artikulua. Ordezkaritza 

Zuzendari-kudeatzaileari dagokio enpresa esleipendunaren ohiko ordezkaritza. 

6. VI. KAPITULUA: PARTE-HARTZEA 

Oso garrantzitsua da haurrek ikustea beren gurasoek musika heziketan nola parte 

hartzen duten, irakasleak ezagutzen dituztela ikustea, ikasgeletara joaten laguntzea, 

beren entzunaldietara joatea… Horregatik guztiagatik, gomendagarria da haurren eskola-

bizitzan parte hartzeko denbora tarte bat hartzea. 

Horrenbestez, hezkuntza-komunitateko kide bakoitzak Eskolako helburuen 

lorpenean parte hartzen du, beren ekarpen pertsonalaren bidez. 

Hori dela eta, ondorengo partaidetza eremu hauek hartuko dira kontuan: 

45. artikulua. Eremuak. 

Hauexek dira Eskolako parte-hartze eremuak: 

a. Ikasleen banakako langileak eta haien guraso eta legezko tutoreak. 

b. Irakasleen banakako langileak. 

c. Hezkuntza mailen araberako bilerak. 

d. Irakasleen Klaustroa.  

e. Eskolako Eskola Kontseilua (barne araudi honi erantsitako idatz-zatian arautua) 

46. artikulua. Eremu pertsonala. 

Familiek banakako arreta dute, eta arreta hori honako era honetan egin daiteke: 

a. Gurasoek irakasleekin eguneroko harremana izanik, ikasgelaren testuinguruan 

eta Eskolak ikasturtean zehar antolatuko dituen eskola irekien bidez. 

b. Gurasoek beren seme-alaben jokabide nahiz garapen akademikoa ikusi ahalko 

dute Eskolako dinamika eragotzi gabe, eta irakasleen irizpidea betez beti. 

c. Finkatutako ordutegietan tutoreekin bilerak eginez, beren seme-alaben 

aurrerapen edo zailtasunen gaineko informazioa eman eta jasotzeko. 

d. Beren seme-alaben arazo zehatzei buruzko informazioa jasotzeko Eskolako 

Zuzendaritzarekin bilerak eginez, bai eta haien hezkuntza garapeneko 

aurrerapen normalean eragozpenak sor ditzaketenei buruz ere. 

e. Zuzendaritza Taldeko kideekin bilerak eginez, Eskolako eguneroko 

funtzionamenduari lotutako edozein gorabehera konpontzeko. 

47. artikulua. Hezkuntza mailen araberako bilerak 
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Eskolak hezkuntza mailen araberako bilerak proposatu ahalko ditu, eta bilera 

horietan Irakaskuntza Taldeak gurasoei hezkuntza mailako haurren programazio, helburu, 

metodologia, gorabehera eta emaitzen berri emango die. 

Gurasoek beren zalantzak argitzeko aukera izango dute, edo beren seme-alaben 

aurrerapenari buruzko kezkak proposatzeko aukera. Emandako informazioa orokorra 

izango da, eta gai partikularrak banakako tutoretzatarako utziko dira. 

48. artikulua. Eskola Kontseilua. 

a) Eskola Kontseilua hezkuntza komunitateko kideen parte-hartze organoa da. 

Autonomia erkidego bakoitzak bere aplikaziorako titulartasun publikoko musika 

eskoletan ezarritako legeriekin bat etorriz arautuko da beti.  

b) Haren osaera Eskolako titularrak erabakiko du, Musika Eskolaren barnean. 

Eskolako Zuzendaritza arduratuko da osatze prozedura egikaritzeaz eta bertako 

kideak hautatzeaz. 

c) Musika Eskolako organo horrek aholkularitza eta informazioko funtzioak izango 

ditu Musika Eskola osatzen duten hezkuntza-komunitateko sektore guztietarako. 

Era berean, eskola jarduera nahiz eskolaz kanpoko jarduerarako garrantzitsuak 

diren alderdi guztietan ere arituko da aholkulari gisa.  

I I .  I I .  T I T U L U A : B I Z I K I D E T Z A  A R A U A K  E T A  D I Z I P L I N A  
A R A U B I D E A  

1. I. KAPITULUA: BIZIKIDETZAKO ARAU OROKORRAK 

BASAURIKO UDAL MUSIKA ESKOLAren bizikidetza arauek honako hau lortzeko 

sustatu beharreko jokabideen ezaugarriak zehazten dituzte: 

a. Pertsonaren hazkunde osoa.   

b. Eskolaren hezkuntzako helburuak.  

c. Hezkuntza-komunitatearen garapena.  

d. Eskolan giro baikorra eta komunikazio giroa izatea. 

e. Hezkuntza jardueran parte hartutako pertsona guztien eskubideak errespetatzea. 

f. Profesionalei laguntzea heziketa lanari jarraipena emateko. 

g. Garapen sozio-kulturala. 

49. artikulua. Bizikidetzaren balioa 

Araudi honen barneko bizikidetza arauak gure hezkuntza-komunitaterako 

proposamenak dira; jokabide eta jarrera berariazko, egoki eta erabilgarriei buruzkoak 

dira, bertako estamentuen arteko harremanak behar bezalakoak izan daitezen eta elkarlan 

egokirako. Arau horien bidez jarduera akademikoen garapen egokia bermatu nahi da, 

komunitateko kide guztien arteko errespetua, Eskolako hezkuntza proiektuaren helburuak 
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lortzea, barne araudi hau betetzea eta Udalak xede horretarako prestatutako lokal eta 

instalazioen erabilera egokia. 

50. artikulua. Arauak aldatzea eta zuzentzea 

Hezkuntza-komunitateko kide hauek eraldatzen dute Eskolako bizikidetza: 

Eskolako araudia, edota Eskolak bere helburuak hobetze aldera publiko egiten dituen 

gainerako xedapenak urratzen dituztenak.  

Bizikidetzako arauen aldaketaren interpretazioa, bai eta dagozkion zuzenketak ere, 

araudi honetan ezarritako organoen eskumena izango da, indarreko legeriarekin bat 

etorriz. 

2. II. KAPITULUA: BIZIKIDETZA ARAUAK 

I. atala: Eskolako sarrera-irteerak 

51. artikulua. Gurasoek edo legezko tutoreek ikasleen segurtasuna zainduko 

dute Eskolara sartzean eta bertatik irtetean; ikasleen zaintzaren arduradun izango dira 

ikasgelako eskola jarduera hasi aurretiko denbora tartean, eta baita eskola garaia 

amaitzean, Eskolatik irtetean ere. 

52. artikulua. Eskola bakarrik izango da ikasleen erantzule ikasgelen barnean, 

korrelatiboak diren eskola eta ikasgela aldaketetan, eta eskola ordutegiaren barnean beti. 

Ordutegi horretatik eta bere ikasgelatik kanpo, ikaslearen zaintza guraso edo tutoreen 

ardura izango da. 

53. artikulua. Eskola ordua amaitzen denean gurasoek, tutoreek edo haiek 

baimendutako pertsonek (aurrez Eskolan abisatu ostean) jasoko dituzte ikasleak. Ikaslea 

justifikatutako arrazoiengatik eskola ordutegian jaso behar bada, irakaslearen berariazko 

baimenaren bidez egingo da, gurasoak, tutoreak edo baimendutako pertsonak ikasgelara 

etorrita. Ikasleak ezingo du ikasgelatik motu proprio irten. 

54. artikulua. Ikasleak jasotzeko helduek duten erantzukizunaren arabera, 

puntualak izan behar dute helduek, eta nahitaez egon beharko dute haien zain irteera 

orduan.  

55. artikulua. Helduak atzeratzen badira eta irteera orduan Eskolan ez badaude, 

3 eta 7 urte bitarteko haurrak ikasgelan geratuko dira irakaslearekin, eta Eskolako 

Idazkaritza edo Zuzendaritzatik telefonoz arduradunei abisatuko zaie, umeak jasotzera 

etor daitezen.  

56. artikulua. Ezinezkoa bada ikaslearen senideekin harremanetan jartzea, 

haurrak Eskolan geratuko dira denbora tarte batez eta zentzuzko ordu batera arte 

(Zuzendaritzaren bulegoan edo irakasle batek bere ikasgelan arreta emanez), eta, 

ondoren, agintariei abisatuko zaie ikasleaz arduratu eta senideekin harremanetan jar 

daitezen. 

57. artikulua. Adingabeko gainerako ikasleak, 8 urtetik gorakoak, aurrez 

aipatutakoaren antzeko egoera batean badaude, Eskola barnean geratuko dira 

(itxarongelan edo ikasgelan), une horretan libre dagoen irakasleren baten edo Eskolako 
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langileren baten zaintzapean, harik eta guraso edo arduradunak iristen diren arte. 

Zentzuzko denbora tarte baten barnean ikaslearen bila ez  badatoz, aurreko artikuluetan 

azaldutakoa egingo da. 

58. artikulua. Adingabekoak izan arren Eskolara bakarrik joaten diren ikasle 

guztiek, nolanahi ere, guraso edo tutoreek idatzitako aurretiazko baimena beharko dute 

Eskolatik bakarrik atera ahal izateko. Nahikoa izango da baimen hori ikasturtearen 

hasieran ematea eta Eskolako Idazkaritzan entregatzea. 

II. atala: Osasuna, Garbiketa eta Higienea 

59. artikulua. Eskoletan gorde beharreko higiene, kontzentrazio, arreta eta 

musika tresnak edo objektuak ikasgelan manipulatzeko dagoen beharra dela eta, ikasleek 

ezin dute Eskolara eta beren eskoletara janari-edariekin sartu, eta ezin dute ezer jan 

eskolak hasita daudenean.  

60. artikulua. Legeak erretzea guztiz debekatzen du Eskola barrutiko edozein 

gunetan edo laneko espazio komunetan; Eskola ondoko gainerako espazioetarako, berriz, 

dagokion araudia aplikatuko da. 

61. artikulua. Ikasturtean zehar behar bezala egiaztatzen bada ikasleek edozein 

gaitz edo prozesu birikoren sintomak dituztela, ez dira Eskolara joango. Halakoetan, 

irakasleak edota Eskolako zuzendariak, kasua aztertu ostean, egoki diren neurriak hartuko 

ditu, eta senideei abisatuko die, ikaslea eskolatik jaso dezaten. 

 

III. atala: Ikasketa gelak eta itxarongela 

62. artikulua. Eskolak espazio egoki bat badu, itxarongela edo estudioren bat, 

eskola ordutegian zabalik izango du. Ikasleen eta gurasoen edo tutoreen ardura izango da 

bertako instalazioak eta hornidurak zaintzea, bai eta espazio horri ematen zaion erabilera 

ere, ikaslea bertan dagoenean. Eskolako Zuzendaritzak zehaztuko du espazio horren 

zaintza sistema (Eskolari berari dagokio). 

63. artikulua. Musika Eskolak bertan dituen ikasgelak ikasle eta irakasleen esku 

jarriko ahalko ditu. Eskolako musika tresnak, bestalde, beren hasierako kostuagatik 

(ikasketen hasieran ezin dituztenak erosi) edo beren bolumen edo soinu-ezaugarriengatik 

etxean musika jarduerarako musika tresna horiek eduki ezin ditzaketen ikasleentzat 

izango dira, bereziki. 

64. artikulua.  Ikasketaburuak edo Eskolako Zuzendaritzak erabakiko ditu 

espazio horien banaketa eta horiek erabiltzeko ordutegiak. Ikasgelaren eskaera egiten 

duen edozein ikaslek ikasketaburuari edo zuzendaritzari garaiz jakinarazi beharko dio, 

espazioak antolatze aldera. 

65. artikulua. Ikasketa gela erabiltzeko ordutegia esleitzen zaien ikasleek 

ordutegi hori zehatz-mehatz bete beharko dute, eta erabilera onartzen duten unean 

bertako musika tresnak eta irakaskuntzako materiala zuzen eta egoki erabiltzearen 

arduradun izango dira. Material edo musika tresna horietan akatsen bat ikusten bada, 

indarreko araudi honen VII. Titulua (Eskola edo enpresa kudeatzailearen ondasunen 
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erabilerari buruzkoa) aplikatuko litzateke. Adingabeko ikasleek heldu baten laguntza izan 

beharko dute. 

IV. atala: Eskolaz kanpoko jarduerak 

66. artikulua. Eskolak antolatutako eskolaz kanpoko jarduerak ikasleek Musika 

Eskolan ikasten duten alor bakoitzeko ikasketa zabaldu eta indartzeko pentsatuta eta 

prestatuta daude. Diseinu kurrikularrak, irakaskuntza-ikasketako egiturak eta hezkuntza 

proiektuak ikasleen prestakuntza osorako oinarrizko tresna modura jasotzen dituzte. 

Beraz, ez dira hartzen Eskolako eguneroko jardueraren ingurunetik kanpoko jardueratzat. 

67. artikulua. Horregatik, Eskolak eskolaz kanpoko edozein jarduera mota egitea 

erabakitzen duenean, berau nahitaezkoa izango da adierazitako egunean Eskolan dauden 

ikasle guztientzat, eta borondatezkoa gainerakoentzat.  

68. artikulua. Aldi berean, jarduera horiekin egokitutako eskolak bertan behera 

geratzen diren ala ez erabakiko litzateke Irakasleen Klaustroan, aurrez erabakitako 

irizpideen arabera (guztientzat nahitaez bete beharrekoak). 

69. artikulua. Eskolak bertan behera geratzen badira, kaltetutako ikasleak 

irakasleekin batera programatutako jarduerara joango dira, jarduerak ikasle horientzat 

duen prestakuntza interesa dela-eta. Kasu horretan, bertan behera geratutako eskolak ez 

dira berreskuratuko: jarduera horrek ordeztu egingo ditu eskola orduak. 

70. artikulua. Eskolako Zuzendaritzak, Eskolako urteroko programa orokorra 

idazteko unean, eta Irakasleen Klaustroaren akordioarekin, beharrezko alderdi guztiak 

kontuan hartuko ditu ikasturtean zeharreko eskolaz kanpoko jarduera horiek ahalik eta 

gutxien kaltetu ditzaten ikasle berberak. 

 

V. atala: Idazkaritza, Zuzendaritza Taldea eta tutoretzak 

71. artikulua. Ikasleek, gurasoek edo tutoreek Musika Eskolako Idazkaritzara jo 

behar dute, hasiera-hasieratik, edozein zalantza, argibide, eskaera, erreklamazio edo 

beste edozertarako, administrazioari nahiz pedagogiari lotutako gaiak izanda ere. 

72. artikulua. Idazkaritzako arduradunak bideratuko ditu (ala ez) ikasleak, 

gurasoak edo tutoreak dagokion arduradunarengana, beren eskaerari erantzun zuzena 

eman diezaien. 

73. artikulua. Jendeari arreta emateko ordutegiak ahalik eta zabalenak izango 

dira, interesdunei ahalik eta arreta-baldintza onenak eskaintzeko. Ordutegi horren 

barnean jende guztiari emango zaio arreta beti (hala egitea nahi dutenei), baldin eta 

irakasleen, Zuzendaritza Taldearen edo barneko irakaskuntzaren jarduera batzuei 

eragozten ez badie, edo eskola ordutegiak ez badira. 

74. artikulua. Zuzendaritza Taldearen edo beste edozein irakasleren bisita 

ordutegia, bakoitzak Eskolan duen ordutegiak zehazten du, eta berau Eskolako iragarki 

taulan argitaratuko da. Bisita egiteko aurrez ordua eskatu beharko da Eskolako 

Idazkaritzan, interesduna Eskolara etortzen denean pertsona horiek bertan izango direla 

ziurtatzeko.  
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Irakasleak baieztatu egingo du bisita. Era horretan bisita ziurtatu ahalko da, eta 

eskola ordutegiari edo irakaskuntzako jarduerari ez dio eragozpenik sortuko; kaltetu 

bakarrak ikasleak izango lirateke. 

Zuzendaritza Taldearen kasuan, bisita ordutegia zehazteko beharrezkoa izango da 

karguari dagozkion konpromisoak aztertzea. 

75. artikulua. Ikasleek, gurasoek edo tutoreek irakasle zehatz batekin hitz egin 

nahi badute, ez da irakasle horren eskola ordutegia etengo, eta ezingo da eskolen arteko 

denbora tartea baliatuko harekin hitz egiteko; horrek eskolen puntualtasunari eragiten 

dio, eta senide horrekin zerikusirik ez duten beste ikasleei ere bai.  

76. artikulua. Edozein arrazoirengatik ikasleek, gurasoek edo tutoreek ezingo 

balute musika tresnaren irakaslearekin bildu hark ezarritako ordutegian, ikasleen 

banakako eskola denbora erabili ahalko da xede horretarako. Taldeko eskolen irakasleekin 

hitz egiteko, ordea, bisita ordua eskatu beharko da beti. 

3. III. KAPITULUA: DIZIPLINA ARAUBIDEA 

I. atala: Xedapen Orokorrak 

77. artikulua. Bizikidetza aztoratzearen izaera eta kalifikazioa 

Bizikidetza arauak ez betetzea eta aztoratzea arau-hauste arin edo larria izan 

daiteke, egindakoaren garrantzia eta egoera errepikatu den edo behin baino gehiagotan 

gertatu den aztertu ondoren. 

78. artikulua. Arau-hausteengatik ezarritako zuzenketek HAUSNARKETA, 

HEZIKETA ETA BERRESKURATZEA izan behar dute helburu; Eskolako hezkuntza-

komunitatearen gainerako kideen eskubideak errespetatzen direla bermatuko dute, eta 

harremanak hobeak izan daitezen saiatuko dira. 

79. artikulua. Nolanahi ere, honako hauek hartuko dira kontuan, ez-betetzeak 

zuzentzerakoan: 

a. 79.c) eta 89. artikuluetan ezarritako kasuetan izan ezik, ezingo zaio ikasleari 

ikasturtean zehar eskolak jasotzeko aukera kendu.  

b. Ezingo dira ezarri osotasun fisiko eta duintasun pertsonalaren aurkako neurriak; 

hala, zuzentze-prozeduran, pertsonaren oinarrizko eskubideak eta ikaslearen 

intimitatea, ohorea eta izen ona babestu beharko dira. 

c. Arau horietan ezarritako neurri zuzentzaileek jokabidearekiko 

proportzionaltasuna errespetatuko dute, eta neurriek hezkuntza prozesua 

hobetzen lagundu beharko dute. 

d. Aldaketaren edo arau-haustearen hezkuntza-balorazioa egingo da beti. 

e. Zuzentze-ekintzaren izaera eredugarria izango da beti, bereziki bizikidetza 

arauen aztoratze edo jokabide oso kaltegarriak eman direnean. 

f. Kontuan hartuko da arau-hausteak Eskolako hezkuntza proiektuaren helburuei 

eta urteroko programazio orokorrari nola eragiten dien.  
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g. Espediente bat bideratzeko edo zuzenketak ezartzeko organo eskudunek 

kontuan izango dute kaltetuaren adina, bai hura irekitzeko edo largesteko 

erabakitzeko, bai zigorraren aplikazio-maila zehazteko. 

h. Kaltetuaren egoera pertsonal, familiar edo sozialak kontuan hartuko dira beti, 

prozedura zuzena erabaki aurretik. Horregatik, egokia denean, aipatutako 

egoerei buruzko beharrezko txostenak eskatuko dira, eta guraso, legezko 

ordezkari edo erakunde publiko eskudunei beharrezko neurriak hartzeko 

gomendatuko zaie. 

80. artikulua. Eskolako instalazioetan eta materialetan nahita edo zabarkeriagatik 

kalteak eragiten dituztenek (enpresa esleipendunaren materialetan edo irakaskuntza 

jarduera egiten den toki fisikoan) eragindako kaltea konpontzera behartuta daude, edo 

haien konponketaren kostuaren kargu egitera.  

Halaber, enpresa esleipendunaren edo BASAURIKO UDAL MUSIKA ESKOLAren 

ondasunak lapurtzen dituenak, horiek bueltatu beharko ditu.  

Nolanahi ere, ikasleen gurasoak edo legezko ordezkariak erantzule zibil 

subsidiarioak izango dira, legeek ezarritako baldintzetan. 

81. artikulua. Eskolara behin eta berriz ez joateak ebaluazio irizpideak eta 

etengabeko ebaluazioaren beraren irizpideak zuzen ezin aplikatzea ekar dezake. Hutsegite 

horien arrazoiak baloratu beharko dira, eta erabaki ea ezinbesteko kasu baten ondorio 

diren edo ez.  

Eskolara justifikatu gabe behin eta berriz ez joateak ikasketetarako interes eza 

dela jo daiteke; hartara, ikasleen eta haien guraso edo tutoreek aldetik, egoera berezi bat 

sortu daiteke, hau da, egoera horretan dagoen ikasle batek diru publikoarekin 

finantzatutako plaza bat betetzen duen bitartean, Eskolan sartzeko interesa dutenak 

itxaron zerrendan egon daitezke, eta horiek, agian, behar bezalako probetxua aterako 

liokete musika prestakuntzako eskaintza publikoari. 

Beraz, egoera horietarako, iragazki moduko kontrol mekanismoak sortzen dira, 

kasu bakoitza modu isolatuan aztertzeko eta kasuan-kasuan dagozkion neurriak hartzeko. 

Zuzendaritza Taldeak ikasle horren heziketan parte hartzen duten irakasle guztien 

informazioa jaso ostean, haren egoera eta izaera zehaztuko ditu. 

Horretan oinarrituz, ondorengo neurri hauek aplikatuko dira: 

a) Ikaslea justifikatu gabe 3 aldiz eskolara joan ez bada, ikasketaburuaren 

jakinarazpena jasoko du, eta egoera horren berri emango zaie guraso edo 

tutoreei, edo adinez nagusia den ikasleari berari. 

b) Jakinarazpen hori bide egokiena erabiliz igorriko da, eta Eskolako 

Zuzendaritzarekin bilera bat egiteko deia egingo zaie guraso, tutore edo ikasle 

adinez nagusiari, Musika Eskolak jarraitu beharreko irizpidea azaltzeko eta haien 

iritzia entzuteko. 

c) Erantzunik jaso ez bada eta jarraian justifikatu gabeko beste hutsegite bat (1) 

egiten badu ikasleak, jadanik lehendik dituenei erantsiz, edo bi (2) gehiago 
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egiten baditu, asteko bere eskola egunekin txandakatuta, Eskolako titularrak, 

Eskolako kudeatzaileak hala proposatuta eta Zuzendaritza Ttaldearen 

txostenarekin, Eskolan betetzen duen plaza kendu ahalko dio ikasleari, eta 

hutsik utzi, itxarote-zerrendan dauden ikasleentzat (egongo balira). 

d) Eskolara justifikatu gabeko hutsegitea egin dela joko da tartean eskolara joatea 

eragozten duen arrazoi garrantzitsu bat edo ezinbesteko kasuren bat ez 

dagoenean, edota hutsegitearen ondoren ez denean inolako azalpenik eman. 

e) Joan ez izana baliozkotzeko (edo ez) irizpidea eta hark izan dezakeen 

justifikazioa Zuzendaritza Taldearen diskrezionalitatearen mende geratuko da, 

hari buruz eztabaidatu ostean. 

f) 82. artikulua. Neurri zuzentzaileen mailakatzea: 

Inguruabar aringarri edo leungarritzat jotzen dira: 

a. Bere jokabide desegokiaren bat-bateko aitortza.  

b. Asmo txarrik ez izatea.  

c. Normalean jokabide egokia antzematea. 

Inguruabar astungarritzat jotzen dira: 

a. Aurretik pentsatzea eta behin baino gehiagotan egitea. 

b. Ikaskide txikienei edo musika eskolaren jardueran berriki sartutakoei kaltea, 

iraina edo laidoa eragitea. 

c. Falta arin edo larria den edozein egintza, eta indarkeria, diskriminazioa, 

xenofobia eta Eskolaren berezko izaeraren eta hezkuntza proiektuaren 

printzipioak kaltetzea dakarrena edo hori sustatzen duena. 

83. artikulua. Kapitulu honetan xedatutakoan oinarrituz, jarduera egiten den 

barrutian ikasleek hezkuntza-komunitateko bizikidetza arauen aurka egindako egintzak 

zuzendu ahalko dira. Gainera, ikasleen faltak zuzendu ahalko dira, barrutiz kanpo eginda 

badaude ere, haiek musika jarduerarengatik egin badira edo jarduera horrekin zuzenean 

lotuta badaude, bere ikaskideei edo hezkuntza komunitateko beste kide batzuei eragiten 

badiete. 

II. atala: Falta arinak 

84. artikulua. Kalifikazioa 

Hauexek dira bizikidetza arauen aurkako falta arinak: 

a. Puntualtasuna behin eta berriz ez errespetatzea edo eskolara huts egitea 

justifikaziorik gabe. 

b. Ikasgela uztea irakaslearen baimenik gabe. 

c. Jarduera egiten den barrutia uztea justifikaziorik gabe. 

d. Irakasleei, irakaskuntzako langileei edo ikaskideei behar besteko begirunea 

edota adeitasuna ez erakustea: haiek iraindu, umiliatu, lotsarazi edo 

diskriminatzea. 
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e. Instalazioak, altzariak edo material didaktikoa pintatu, hautsi, gaizki tratatu, 

zikindu edo gaizki erabiltzea. 

f. Lapurreta txikiak egitea. 

g. Alkohol eta tabakoari buruzko araudia ez betetzea. 

h. Higiene edo arropari buruzko oinarrizko arauak ez gordetzea. 

i. Hezkuntza jarduera batean egokiak ez diren jarrerak hartzea ikasgelan eserita 

egoteko orduan, edo barrutiko beste espazio batzuetan (ikasgelak, korridoreak, 

kanpoaldeak…).  

j. Eskoletan jan edo edatea, baimendutako kasu eta egoeretan salbu. 

k. Eskolen funtzionamendu ohikoa eragotzi eta etetea, bai eta Musika Eskolako 

jardueren garapen ohikoa aztoratuko duen justifikatu gabeko beste edozein 

jarduera ere. 

l. Ikaskideen ikasteko beren eskubidea asaldatuko dien edozein jarduera. 

m. Musika jarduera egiten den eskolako irakasleen edo irakasleak ez diren 

langileen (Idazkaritzako langileak, atezainak edo garbiketako langileak) 

jarraibideei jaramonik ez egitea.  

n. Araudi honetan zehaztutako neurri zuzentzaileei jaramon ez egitea. 

o. Agindutako lanak ez egitea. 

p. Eskola jardueraren garapen arrunta aztoratuko duen beste edozein oker, 

(Eskolako bizikidetzako arauetarako jokabide oso kaltegarriak ez direnak). 

85. artikulua. Neurri zuzentzaileak 

Bizikidetza arauen aurkako falta arinak diren jokabideak honako era honetan 

zuzentzen dira: 

a. Kargu hartze pribatua, hitzezkoa edo idatzizkoa. 

b. Egindako faltaren gainean hausnartzea ikasgelaren barnean. 

c. Hezkuntzako jarduerak hobetzen eta garatzen laguntzen duten lanak egitea edo, 

egokia bada, instalazioetan, barrutiko materialean edo hezkuntza-komunitateko 

beste kideen gauzetan eragindako kaltea konpontzea. 

d. Irakaslearen ustez, egindako falta bere kalifikazioan behar bestekoa bada, arau-

hauslea Eskolako Zuzendaritza Taldeko arduradun batekin hitz egitera bidali 

ahalko du. Bisitan ikaslearekin batera izango da eta gertakariei buruzko bere 

azalpenak emango ditu, eta, gero, ikaslea Zuzendaritza Taldearen ardurapean 

geratuko da, araudi honen irizpideen araberako dagozkion neurriak har ditzan. 

Ikaslea ez da inoiz Eskolatik kanporatua izango, korridoreetan bakarrik geratuko 

da, Zuzendaritzari beste inolako informaziorik eman gabe. 

86. artikulua. Organo zuzentzailea 

Honako hauek izango dira aurreko artikuluan ezarritako neurri zuzentzaileak 

erabakitzeko eskudunak: 
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a. Ikaslearen irakasleak, hari entzun ostean eta tutoreari eta Zuzendaritza Taldeari 

haren berri eman eta gero. 

b. Ikaslearen tutoreak, hari entzun ostean eta Zuzendaritzari haren berri eman eta 

gero. 

c. Zuzendaritza Taldea, aurreko artikuluan aurreikusitako edozein neurri 

zuzentzailetan. 

Falta eta neurri zuzentzaile guztiak, nolanahi ere, ikaslearen gurasoei edo 

interesdunari berari (adinez nagusia bada) jakinaraziko zaizkie, araudi honetan 

adierazitako neurri zuzentzaileak ezartzeko. Eskuduna nor den eta neurri zuzentzailea 

nork ezartzen duen ere aurrez jakinaraziko zaie. 

87. artikulua.  Ikasgelak edo handik kanpo izandako gorabeherak —dagokion 

neurri zuzentzailea ekar dezakeena—, kasu bakoitzean esku hartutako irakasleak edo 

taldeko tutoreak idatzi beharko du, xede horretarako dagoen gorabeheren buletinean, eta 

Zuzendaritzara bidali beharko du. 

88. artikulua. Jardueraren bizikidetza arauen aurkako jokabideak hamabost 

eguneko epean preskribatuko dira, organo zuzentzaileak horren berri duenetik kontatzen 

hasita. Jokabide horren ondorioz ezarritako neurri zuzentzaileak, berriz, ikasturtea 

amaitzean preskribatuko dira. 

II. atala: Falta larriak 

89. artikulua. Bizikidetzarako oso kaltegarriak diren jokabideei ezingo zaie neurri 

zuzentzailerik ezarri aurrez espediente bat bideratu gabe; beharrezko informazioa jaso 

ostean, Zuzendaritza Taldeak erabakiko du. 

90. artikulua. Bizikidetzarako jokabide oso kaltegarriak falta larritzat jotzen dira. 

Hauexek dira: 

a. Hezkuntza komunitateko kideen aurkako diziplinarik eza, irainak edo laido 

larriak. 

b. Ikasturte berean falta arinak behin eta berriz egitea. 

c. Hezkuntza-komunitateko gainerako kideen aurkako eraso fisiko edo moral 

larriak, edo diskriminazio larria arrazoia edozein izanda ere. 

d. Irakaskuntza bizitzaren barruan beste norbaiten nortasuna hartzea eta agiri 

akademikoak faltsutzea edo lapurtzea. 

e. Lokaletan, materialetan edo hezkuntza-komunitateko beste kide batzuen 

ondasunetan kalte larriak eragitea, behar bezala erabili ez direlako. 

f. Justifikaziorik gabeko ekintzak, eskolako jardueren garapena modu larrian 

oztopatzen dutenak. 

g. Hezkuntza-komunitateko kideen osasun eta osotasun pertsonalerako kaltegarriak 

diren jarduerak burutzea, edo horiek egitera bultzatzea. 
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h. Material didaktikoa edo beste edozein objektu ikasgelatik, tailerretatik edo 

jarduera egiten den beste gela batzuetatik lapurtzea behin eta berriro, bai eta 

beren ikaskideei objektuak lapurtzea ere. 

i. Ezarritako neurri zuzentzaileak ez betetzea. 

j. Eskolako hezkuntza proiektuaren aurkako egite edo ez egite larriak. 

k. Tabakoa edo alkohola kontsumitzea jarduera egiten den barrutiko instalazioetan. 

l. Indarrean dagoen legeriak larri edo oso larritzat kalifikatutakoak. 

91. artikulua. aurreko artikuluan aipatutako jokabideak honako era honetan 

zuzendu ahalko dira: 

a. Dagokion irakasleak Zuzendaritza Taldeari zigorra proposatuko dio (dagokion 

txostenarekin), eta talde horrek dagokion zigor akademikoa ezarri ahalko du, 

baldin eta horrek ez badakar geratzen den ikasturte guztirako eskolatik 

kanporatzea. Kasu horretan Eskolako kudeatzaileak eta titularrak ebatziko dute. 

b. Prestakuntza jarduerak hobetzen eta garatzen laguntzen duten lanak egitea edo, 

egokia bada, instalazioetan, barrutiko materialean edo hezkuntza-komunitateko 

beste kideen gauzetan eragindako kaltea konpontzea. 

c. Dagokion udal arloari arau-hauslea Eskolatik eta Musika Eskolaren jardueratik 

kanpo uzteko gomendioa egitea. 

92. artikulua. Bizikidetzaren aurkako falta larritzat kalifikatutako jokabideak, 

Zuzendaritzak horien berri duenetik kontatzen hasita, bi hilabeteko epean preskribatuko 

dira. Jokabide horien ondorioz ezarritako neurri zuzentzaileak, aldiz, ikasturtea amaitzean 

preskribatuko dira. 

93. artikulua. Espedientea Zuzendaritzak izendatutako Musika Eskolako irakasle 

baten bidez bideratuko da. Espedientea ireki dela jakinaraziko zaie adingabearen 

gurasoei, tutoreei edo arduradunei, edota interesdunari berari ere, adinez nagusia bada. 

94. artikulua. Ikasleak eta, hala badagokio, haren guraso edo legezko 

ordezkariek instruktorea errekusatu ahalko dute Zuzendaritzaren aurrean, haren jokabide 

edo adierazpenetatik ondorioztatu badaiteke espedientea bideratzeko orduan ez duela 

objektibotasuna gorde. 

95. artikulua. Salbuespeneko kasuetan, prozedura hastean edo hura bideratzeko 

edozein unetan, Zuzendaritzak, enpresa kudeatzaileari eta dagokion udal arloari 

kontsultatu ostean, xedatutako behin-behineko neurriak hartuko ditu. Behin-behineko 

neurrien arabera, jarduera zehatz batzuetara joateko eskubidea eten ahalko da, bost egun 

baino gutxiagoko epe baterako. Neurri horien berri emango zaio Eskola Kontseiluko 

Bizikidetza eta Diziplina Araubidearen Batzordeari. 

96. artikulua. Espedientearen bideratzea 15 egun baino gutxiagoko epearen 

barnean erabaki beharko da, gertaeren edo zuzendu beharreko jokabideen berri izan 

zenetik. 

97. artikulua. Behin espedientea bideratuta, interesdunari edota haren gurasoei 

edo legezko ordezkariei entzunaldia emango zaie, eta arau-hausleari egoztzitako 
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jokabideak nahiz ezarri nahi diren neurri zuzentzaileak jakinaraziko zaizkie; hala, zazpi 

eguneko gehieneko epean egokiak iritzitako nahi adina alegazio aurkeztu ahalko dituzte. 

Espedientea bideratzeko epea ez da hilabete baino gehiago izango. 

IV. atala. Gainerako hezkuntza-komunitatearen jokabide zuzengarriak 

98. artikulua. Hezkuntza-komunitateko kideek enpresa esleipendunarekin duten 

harremanaren (lanekoa, zibila, merkataritzakoa…) berariazko araubidetik ondorioztatutako 

erregulazioari eragin gabe, hezkuntza-komunitateko kide horiek bizikidetza aztoratzea 

edota Eskolako hezkuntza proiektua ez onartzea eta barne araudia ez onartzea suertatzen 

bada, egoera hori enpresa esleipendunak berak zuzendu ahalko du, enpresaren beraren 

diziplinako araubidea aplikatuz eta indarreko lan legeriaren esparruan. 

99. artikulua.- Irakasle eta Administrazioko langileentzako diziplina araubidea. 

Egindako falta edo zigorrek edo irakasle eta administrazioko langileei aplikatu ahal 

zaizkienek (enpresa kudeatzailearen langileak, esterako) enpresako barne araubidearen 

araudia beteko dute.  

I I I .  H I R U G A R R E N  T I T U L U A :  

1. I. KAPITULUA: ONARTZEKO ETA PLAZARI UKO EGITEKO PROZEDURA 

100. artikulua. Onarpena  

a. Eskolarako sarbidea formalizatzeko datak Eskolako titularrak emandako 

ebazpenen bidez zuzenduko dira, bertako kudeatzailearen proposamenari 

jarraiki; ebazpen horiek publiko egingo dira, eta autonomia erkidegoko 

Hezkuntzako Administrazioaren beste ebazpen batzuekin bat etorriko dira. 

b. Ikasleak onartzeko irizpideak Eskolako titularraren ahalmena da, eta bat etorri 

behar du Eskolako kudeatzailearen eta Zuzendaritzaren txostenekin. Hurrengo 

ikasturteko matrikulazio epeak indarrean dagoen eskola ikasturtearen ekaina 

baino lehen finkatuko dira beti, oro har. 

c. Eskolan jadanik aktibo dauden ikasleentzako, lehenengo, aurre-matrikula epea 

ezarriko da. Horren ostean, ikasle aktiboek berariazko matrikula-epea izango 

dute, lehentasunezkoa eta bakarra. Epe hori amaitzen denean, zehaztuko da 

zenbat plaza dauden hutsik ikasle berrientzat, eta horren berri emango da.  

d. Eskolako egungo ikasleen matrikula epea amaituta, Eskolako ikasle berrientzako 

berariazko epea zabalduko da, xede horretarako dauden plaza kopuruaren 

arabera. 

e. Ikasle guztiak matrikulatzeko epea amaituta (lehenagokoak nahiz berriak), 

Eskolako Zuzendaritzak onartutako ikasleen zerrenda argitaratuko du, 

ordutegiekin, eta Eskolako titularrak ezarritako irizpideak betez.  

f. Horri buruzkoindarreko legeria betez, hurrengo ikasturterako EZIN dira inolaz ere 

GORDE hurrengo ikasturterako plaza eta ordutegia; beraz, aurreko matrikulak 

eta ordutegiak ezin zaizkie gorde lehenago ikasle izandakoei. Matrikulatzeko 
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prozesu bakoitzean ikasleek eskaintza guztiaren ordutegi berria eskatu beharko 

dute, hurrengo ikasturteari begira. 

g. Plaza batzuk gordeko dira hezkuntza behar bereziak (urritasun psikiko edo 

fisikoak) dituzten ikasleentzako, eta irakasle jakin batekin banakako arreta behar 

dutenentzako. 

h. Musika tresnen bi espezialitate (bata nagusia eta bestea osagarria) ikasten ari 

diren ikasleek bigarren musika tresnaren (osagarria) matrikula berritu ahalko 

dute ikasle guztien matrikulazio orokorraren epea amaitzean, baldin eta eskatzen 

duten espezialitatean plazak libre geratu badira.  

i. Nolanahi ere, jarritako epeen barnean eskolan matrikulatutako ikasle guztiek eta 

bigarren musika tresna bat estreinakoz ikasten hasi nahi dutenek, dagokien 

matrikula iraileko aparteko epea amaitzean bakarrik egingo dute, baldin eta 

eskatutako espezialitatean Eskolan sartzeko itxarote-zerrendarik ez badago. 

j. Bi kasuetan, ikasleek, beren matrikula-orrian, musika tresnaren bigarren 

espezialitate bat ikasteko nahia adieraziko dute, baina aukera hori ezingo dute 

formalizatu, harik eta Eskolak baieztatu arte aipatutako matrikulatzeko epeak 

amaitu eta gero plazak badaudela. 

k. Ikasle aktiboa jadanik musika tresnen bi espezialitate ikasten ari bada, aukera 

emango zaio hautatzeko haietatik zein den nagusia eta zein osagarria, 

matrikulazio ondorioetarako; hala egingo da musika tresnen adar bererako 

espezialitateetan nahiz hainbat adarren espezialitateetan (klasikoa, modernoa 

edo tradizionala). Azken kasu horretan, hainbat adarretako musika tresnen bi 

espezialitatetan matrikulatzeak adar bakoitzaren ikasketa plana aldi berean 

osorik egitea dakar. 

l. Matrikulatzeko prozesu orokor guztia amaitzen denean, Eskolako Zuzendaritzak, 

indarreko ikasturtea amaitu aurretik, kudeatzailearen eta Eskolako titularraren 

onarpenarekin, matrikula egokitzeko aparteko epe bat izango du, eta aparteko 

epe hori irailean irekiko da egokitzat jotzen diren datetan. 

− Bigarren epe hori amaituta, onartu gabeko ikasle guztiak itxarote-zerrendan 

sartuko dira barne araudi honek adierazitako baldintzetan.  

m. Irailean matrikulatzeko aparteko epea zabaltzen bada, hauek izango dira 

ikasleak onartzeko irizpideak: 

− Matrikulatu nahi duten ikasle guztiak onartzea, eta eskainitakoetatik betetzeke 

dauden plazetako bat onartzen dutenak (matrikularen lehenengo prozesutik 

oraindik geratzen direnak). 

− Ikasleak onartzeko matrikula formalizatzeko hurrenkerari jarraituko zaio 

zorrotz-zorrotz, ezarritako ordutegien barnean, eta Eskolako Idazkaritzan edo 

Zuzendaritzan sortu daitezkeen egoera zehatzak kontuan hartuz. 

− Ikasle berria izateagatik edo iragan ikasturtean eskolan ikasteagatik ez da 

plazarik gordeko, lehenetsiko edo diskriminatuko. 
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101. artikulua.- Aurkeztu beharreko dokumentazioa. 

• Matrikula eskaera, datu guztiak behar bezala beteta. 

Urtero, plaza formalizatzeko epean zehar, aurreko ikasturtean Eskolan izandako 

ikasleek eskaera eguneratu beharko dute, eskatutako dokumentazioa aurkeztuz. 

102. artikulua.- Formalizatzea 

Ez da inolako matrikularik onartuko, eta ez da formalizatuko, dagozkion 

dokumentuak aurkezten ez badira, ikasleak eskolan duen maila edozein izanda ere. 

103. artikulua.- Plazari uko egitea 

Edozein interesdunak bere plazari uko egin ahalko dio. Musika Eskolako 

Zuzendaritzari horren berri eman beharko dio, eta honek Udalari bajaren berri emango 

dio. Halaber, Eskolako Zuzendaritzari jakinarazi gabeko arrazoirik gabe eta ikasturteko 

lehenengo hamabostaldian ikaslea aurkezten ez bada, bere plazari uko egiten diola joko 

da, eta beste ikasle bati emango zaio plaza.  

104. artikulua. Bajak 

Hona hemen baja emateko arrazoiak: 

a. Baja ikaslearen gurasoek edo tutoreak eskatzen badute, hileko kuota ordaindu 

beharko dute, eta baja idatziz eskatu, hil bakoitzeko 25a baino lehen, 

ezinbesteko kasuetan salbu. Horretarako, Eskolako Idazkaritzan baja 

formalizatzeko orria izango da; orri hori sinatu gabe entregatzen bada, baja ez 

da eraginkorra izango, telefonoz edo posta elektronikoz adierazita ere. 

b. Finkatutako prezioa ez ordaintzea, bidezko arrazoirik gabe. 

c. Prezio hori hilabetean edo pilatutako bi hilabetetan ez ordaintzea, ikasturtean 

zehar; nolanahi ere, ordainketa egunean egon beharko da matrikula urtero 

berritzeko unean. Bi kasuetan Eskolako Zuzendaritzak gurasoei egoeraren berri 

eman beharko die 15 egun lehenago, gutxienez, eta ordainketa egiten ez badute 

baja emango zaiela ohartaraziz. 

d. Aurkeztutako datuak edo dokumentuak faltsuak direla egiaztatzea. 

e. Inolako justifikaziorik gabe, eskoletara behin eta berriro ez joatea hilabete batez. 

Aurreko kasuetan aipatutako bajak enpresa kudeatzaileak ebatziko ditu Musika 

Eskolako zuzendariak hala proposatuta eta eskolako titularraren baimenarekin. 

f. Ikasle batek, bere borondatearen kanpoko bidezkotutako arrazoiengatik, haren 

banakako edo taldeko eskoletara ezingo balu joan denboraldiz batez, eta 

Eskolako Zuzendaritzak bidezkotze hori baliozkotzeko irizpideak aintzat hartuz, bi 

aukera izango ditu: 

− Hileroko bere kuotak ordaintzen segitzea, eta bere plaza ordura arteko 

baldintza berberetan gordetzea, joan ez den eskola horiek berreskuratzeko 

eskubiderik izan gabe. Nolanahi ere, Zuzendaritzak musika ikasten jarraitzen 

utziko dion beste aukeraren bat eskaini diezaioke, nahiz eta agian ez den 

izango bere plazak eskainitako ordutegi eta eduki berberekin. 
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− Eskolaren baja eskatzea eta bere kuotak ordaintzeari uztea; horrek plaza 

galtzea ekarriko luke eta, haren ordez, itxarote-zerrendan dagoen beste 

ikasleren bat sartuko litzateke. Baja ematen duen ikasleak, egokia iruditzen 

zaion unean, Eskolan bere matrikula aktibatu ahalko du, baldin eta 

eskatutako espezialitatean plaza badu. Aukera hori ez balego, Eskolatik kanpo 

geratuko da, eta matrikulatzeko beste epe bat hasteko zain egon beharko du. 

Matrikulazio eskubideak ordaintzea ez dakar, inolaz ere, Eskolan bere plaza 

gordetzea aurrez aipatutakoaren antzeko egoeretan. 

105. artikulua. Eskolan jarraitzea 

Eskolako hezkuntza proiektuak hezkuntzako 4 ziklo zehazten ditu, adinaren eta 

ikasgaien curriculumaren arabera. 

Haren ondorioz zehazten da Eskolan eta ziklo bakoitzean jarraitzeko denbora-tarte 

batzuk finkatzea, honako era honetan geratuz: 

1. zikloa: 6 urte arteko ikasleentzako gehieneko mugarekin. 

− 2. zikloa: 5 ikasturte. 

− 3. zikloa: 2. zikloa amaitu duten ikasleentzat edo zuzenean ezaugarri bereziko 
hezkuntza araubide horretan sartu nahi dutenentzat. 12 urtetik 16ra bitartean 
egon daiteke, 3. zikloan eskolako titularrak egonaldi horretan aldaketa bat egitea 
beharrezkotzat jotzen ez duen bitartean, egokitzat jotzen dituen egoeren 
arabera. 

4. zikloa / tailerra: 16 urte baino gehiagoko ikasleentzat edo zuzenean ezaugarri 
bereziko hezkuntza araubide horretan sartu nahi dutenentzat. 3. zikloan mugarik 
gabe egon daiteke, titularrak egonaldi horretan aldaketa bat egitea 
beharrezkotzat jotzen ez duen bitartean, egokitzat jotzen dituen egoeren 
arabera. 

Egonaldi horren ezaugarri ekonomiko eta pedagogikoak hezkuntza proiektuak eta proiektu 
kurrikularrak finkatuko ditu Eskolako titularrak ezarritako irizpideen arabera, eta enpresa 
kudeatzaileak horiek gauzatuko ditu. 

2. II. KAPITULUA: PREZIO PUBLIKOA 

106. artikulua. Prezio publikoa. Prezio publikoa Udalak onetsiko du, xede 

horretarako dagokion organoan, eta udal ordenantza batean argitaratuko du, 

matrikulatzeko epearen aurretik. 

107. artikulua. Ordaintzeko era eta prezio publikoen diru bilketa 

a) Dagokion prezio publikoa hilero ordainduko da, aurrez eta banku-

helbideratzearen bidez. 
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b) Plaza baten onuraduna Eskolara joaten ez bada denboraldi jakin batez, Eskolari 

egotzi ezinezko arrazoiengatik edo borondatezko bajagatik, denboraldi horri 

dagokion prezioa nahitaez ordaindu beharko du.  

c) Musika Eskolako titularrak hileroko kuotak eta matrikula ordaintzeko, eta 

ordaindu gabekoak erreklamatzeko era egokiena prestatuko du, araudi honen 

II. Eranskinean xedatutakoarekin bat etorriz.  

3. III. KAPITULUA: ITXAROTE-ZERRENDA 

Eskatutako plazak eskainitakoak baino gehiago badira, Eskolak itxarote-zerrenda 

bat sortuko luke eta, haren bidez, Eskolan sartzeko funtzionamendua arautuko litzateke. 

Zerrenda horren kudeaketa ondorengo xedapenek arautuko dute. 

108. artikulua. Itxarote-zerrenda honako ikasle hauek osatuko dute: hainbat 

arrazoirengatik, Eskolako Idazkaritzan, eskainitako hezkuntza aukeretan plaza izateko 

asmoa agertu dutenek modu formalean; eta finkatutako epeen barnean, baina ikasketa 

horiek egiteko aukerarik ez dutenak, ikasleak Eskolan izena emateko asmoa izan aurretik 

plaza guztiak beteta zeudelako. 

109. artikulua. Ikasle horiek guztiak, arrazoi horiengatik edo beste batzuengatik, 

Eskolan sartu nahi dutenen zerrenda batean sartuko lirateke, eta bertan beren oinarrizko 

datu pertsonalak eta egin nahi dituzten ikasketak zehaztu. 

110. artikulua. Zerrenda hori Eskolako Administrazioaren erreferentzia nagusia 

izango da ikasturtean zehar hutsik gera daitezkeen plazak betetzeko, eta egin daitekeen 

eskaintza bakarra izango zen. Eskolako titularrak, enpresa kudeatzailearekin bat etorriz, 

ikasturteko epeak ezarriko ditu, eta haietan itxarote-zerrenda horretako ikasleak ikasle 

aktibo modura onartu ahalko dira. 

111. artikulua. Zerrendako pertsona horiek Eskola barnean duten egoera 

ondorengo ezaugarriekin zehazten da: 

a) Plazaren eskatzaile formala izatea (Eskolako eskatutako inprimakia bete eta 

sinatzea). 

b) Hutsik dauden plazetako bat okupatzeko aukera izatea, bere eskaeraren ezaugarri 

berak dituen plaza (ikasketa plana, prestakuntza zikloa, espezialitatea, ikasgaia, 

adina…).  

c) Eskolako Administrazioak interesdunari izan daitekeen plazaren edozein aukeraren 

berri emango dio, zenbait alderditan ezberdina bada ere, baina eskaerarekin 

bateragarria dena (musika tresnen espezialitatea, adibidez). 

d) Eskatzaileak ordena-zenbaki bat jasoko du, eta hura zehatz-mehatz errespetatuko 

da Eskolara sartzeko dauden aukerak jakinarazteko orduan. Jakinarazpen hori 

telefonoz egingo da. Hiru egun baliodun igaro ostean interesdunarekin 

harremanetan jartzea lortu ez bada, Eskolako Administrazioak gorabehera hori 

jaso, eta zerrendako hurrengo eskatzailearekin harremanetan jarriko da. 
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e) Interesdunak uko egin diezaioke Eskolak eskainitako plazari; halakoetan, plaza 

hori berak eskatutako espezialitatean bada, ikasturte horretan itxarote zerrendan 

egoteko aukera guztiak galduko ditu. Eskainitako plaza eskatutako espezialitatekoa 

ez bada, uko egitea onartuko da, baina horrek ez du esan nahi bere eskubideak 

galduko dituenik. 

f) Itxarote-zerrenda ikasturte bakoitzaren hasieran sortuko da, eta ondorengo 

ikasturteetan ez da luzatuko inoiz. 

112. artikulua. Musika eta mugimenduaren eta musika hizkuntzaren eskoletan 

sartuko da ikasgai horien berezko ezaugarriei erreparatuz, Eskolako hezkuntza 

proiektuaren arabera eta Eskolako proiektu kurrikularrean ezarritako eran. 

113. artikulua. Horren ondorioz, ikasgai horietarako ikasturtean zehar onartzeko 

aparteko bi epe izango dira, Eskolako titularraren irizpidearen arabera eta enpresa 

kudeatzailearen txostenarekin. 

a) Sartzeko lehenengo epea: 

− Edozein espezialitate eta ziklotan sartzeko gehieneko epea: hilabete eta erdi, 

gehienez, ohiko eskolak benetan hasten direnetik. 

− Taldea izendatzeko beharrezkoa izango da ikaslearekin edota haren 

gurasoekin elkarrizketa izatea eta ezagutza mailako proba bat egitea (1. 

mailan sartzeko salbu). 

− Epe horretan, ikaslea Eskolako Zuzendaritzak izendatutako taldean sartuko 

da, zuzenean; halakoetan, irakasle arduradunaren iritziz, ikasle hori taldearen 

mailari ez bazaio egokitzen zentzuzko denbora tarte batean, Eskolako 

proiektu kurrikular eta bertako hezkuntza proiektuko irizpide pedagogikoen 

arabera gehien komeni zaion taldera aldatu ahalko da. 

b) Sartzeko bigarren epea: 

Musika hizkuntzaren ikasgairako: 

− Irekitzeko epea: otsaileko lehen hamabostaldia. 

− Eskolako curriculumari egokitzeko talde batean sartuko da, adin eta ezagutza 

mailetan heterogeneoa, eta egungo ikasturte amaiera baino gehiago iraungo ez 

duena. 

− Aurreko aukeratik kanpo honako ikasle hauek baino ez dira geratuko: zikloko 

ezagutza guztiak dituztela ofizialki egiaztatzen dutenak, eta egingo duten 

ikastaroa egiaztatzen dutenak.  

− Talde honetako ikasleek, eskolarako sarbidea formalizatzean, hurrengo 

ikasturtean izena epe barnean emateko konpromisoa hartzen dute; hala, ezingo 

dute itxarote-zerrendan egon, eta matrikulatu beharreko ikastaroa (Eskolako 

ebaluazio irizpideen arabera) nahiz egin beharreko ikasketen egitura pedagogikoa 

onartu beharko dituzte. 
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− Baldintza horiek onartuko ez balira, ikasleak itxarote zerrendako izaera galduko 

du, haren sarbideko aukerak hutsik utziz, eta datorren ikasturterako ikasle 

berritzat joko da Eskolan izena emateko ondorio guztietarako.  

− Curriculumaren arabera zegozkien taldeko gainerako nahitaezko edo aukerako 

ikasgai guztiak egin beharko dituzte. 

114. artikulua. Musika tresnen eskoletan sartuko dira ikasgai horren berezko 

ezaugarriei erreparatuz, Eskolako hezkuntza proiektuaren arabera eta modu berezian. 

115. artikulua. Materialak eta irakasleak 

Irakasleek Eskolak berak nahiz enpresa kudeatzaileak bere esku jarritako baliabide 

material, musika tresna eta instalazioak erabili ahalko ditu hezkuntza proiektuak jasotako 

hezkuntza helburuak betetzeko, betiere haien erabilera arautzen duten arauak betez. 

116. artikulua. Irakaslea ikasgelako material nahiz musika tresnen erabilera 

egokiaren erantzule izango da, zuzenean eta pertsonalki, bai eta aipatutakoak ondo 

mantendu, kontserbatu eta funtzionatzearen erantzule ere.  

117. artikulua. Eskolako bertako materialarekin (Udalaren titulartasunpekoa) 

erabilera eta jokabide egokia izateko esanbidezko ituna izango da irakasleak lan kontratua 

izenpetzen duen unean bertan. Enpresa kudeatzaileak irakasleen esku jarritako materiala 

eta musika tresnak honako era honetan kudeatuko dira: 

a) Irakasleak ikasturtearen hasieran zerrenda bat jasoko du, eta bertan enpresak 

irakasleek erabiltzeko duen material guztia agertuko da. 

b) Zer material nahi den hautatzen denean, material-eskaera enpresa 

kudeatzailearen bulegoetara bidaliko da, zerrendaren arabera, eta hark 

irakasleari une horretan erabilgarri dagoen guztia igorriko dio.  

c) Erabilerako erantzukizun konpromisoaren dokumentu bat sinatuko da (materiala 

entregatzean) egokitzat jotako baldintzetan, eta irakasleak sinatuta itzuliko du; 

hala, material hori bere esku geratuko da erabili ahal izateko ikasturtea amaitu 

arte. Dokumentu horretan materialaren deskribapen zehatza eta merkatuan zer 

balio duen jasoko da. 

d) Ikasturtea amaitzean, irakasleak material hori itzuliko du. Enpresak haren 

kontserbazio egoera aztertuko du, eta itzulketa horri onespena emango dio ala 

ez.  

e) Materiala behar bezala itzuli bada, zentzu guztietan, enpresa kudeatzaileak 

erabilera dokumentua likidatuko du besterik gabe, eta berau ondoriorik gabe 

utziko du; materialaren egoera zuzena ez balitz, ordea, enpresak material 

horren merkatuko balioaren balioa (hasierako zerrendan agertutakoa eta 

irakasleak sinatua) irakasleak ikasturte horretan jasoko duen azken nominan 

aplikatzeko ahalmena izango du. Enpresako giza baliabideek horren berri 

emango diote irakasleari, idatziz. 

f) Materialak irakasleak egokitzat jotzen duenean eta erantzukizuneko baldintza 

berberetan itzuliko ahalko dira.  
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g) Erantzukizuneko dokumentua sinatuko ez balitz, material hori ez litzaioke, inolaz 

ere, irakasleari entregatuko, eta enpresara bueltatuko litzateke berriz. 

h) Material hori bidali, jaso, erabili eta itzultzeko kontrola enpresa kudeatzailearen 

kargu geratzen da: bera da material horren jabea. 

i) Eskatutako material zehatzik ez badago, enpresak beharrezkoak diren eta ahal 

dituen kudeaketa guztiak egingo ditu irakaslearen esku uzteko, hori egitea 

bideragarria balitz. 

118. artikulua. Musika tresnak izan dezakeen erabilera arruntaren ondoriozko 

edozein matxura, Eskolako Zuzendaritzari edo enpresa kudeatzaileari jakinarazi beharko 

zaio berehala, eta haiek konponketa egiteko baimendutako teknikarien esku utziko 

dituzte.  

119. artikulua. Erabileran zabarkeriaz jokatzen bada, irakasleak berak 

ordainduko ditu konponketaren gastuak. Enpresak informazio espediente bat irekiko du 

konponketa edo aldaketaren egoera eta kostuarekin. Espedientearen kopia bidaliko zaio 

irakasleari.  

Ordaintzeko eskaerarekin ados ez badago, irakasleak alegazioen idatzia aurkeztu 

beharko du, ordainketa zergatik egin nahi ez duen azalduz, da eta berau Eskolako 

enpresa kudeatzaileari aurkeztuko dio.  

Orduan erabakiko da, aldeek hala adostuta, bitartekotzako edota erabaki 

juridikoko zer pertsona edo erakunde arduratzen den kasua aztertzeaz, eta zer egiten den 

erabakitzeaz, eta zein izango diren jarraitu beharreko izapideak egoera konpontzeko nahiz 

hondatutako materiala aldatzeko. Adostasunik ez balitz izango, ohiko jurisdikziora joko da, 

dagozkion legezko akzioen bidez.  

120. artikulua. Musika tresna galdu, lapurtu (agintari eskudunen aurrean ofizialki 

salatutakoak salbu) edo konpondu ezin bada, irakasleak erabilitakoaren ezaugarri, 

modelo, marka… bereko beste batekin ordeztu beharko du, edo enpresako materialaren 

katalogoan eta zerrendan une horretan ageri den balioagatik. Ados ez badago, aurreko 

artikuluaren araudia aplikatuko da. 

121. artikulua. Honako arrazoi hauek behar bestekoak izango dira erabiltzeari 

uzteko eta materiala edo musika tresna berehala itzultzera behartzeko:  

• Musika tresna zehaztutakoaz bestelako jarduera baterako erabiltzea.  

• Musika tresna edo materiala Eskolatik kanpo ateratzea beste erabilera pribatu 

bat emateko. 

• Musika tresna hondatzea dakarren erabilera desegokia ematea.  

• Musika tresnak izandako matxuren berri ez ematea, eta haiek baimendu gabeko 

langileek konpontzea.  

• Musika tresna irakaslea edo ikaslea ez den beste pertsona batek erabiltzea. 

• Erabilera hori eteteko enpresari behar bestekotzat iruditzen zaion beste 

justifikatutako eta zentzuzko edozein arrazoi. 
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4. AZKEN XEDAPENAK 

Lehenengoa. Araudiaren Aldaketa 

Araudi hau aldatzea Udalaren eskumena da. 

Bigarrena. Indarrean sartzea 

Araudi hau eskola ikasturtea hasten denean sartuko da indarrean, edo, hala 

badagokio, Eskolako titularrak hura onartzen duenean. 

Hirugarrena. Eskola egutegia 

Ikasturtea Hezkuntza Sailak eta Autonomia Erkidegoko Eskola Kontseiluaren 

irizpideen arabera finatuko da, Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta tokiko jaiak kontuan 

hartuz, eta dagokion hezkuntza aginpideak eskola egunak ez izatea erabakitako egunak 

kontuan hartuz. Kasu horietan, jaiegun horiekin egokitutako eskolak ez dira 

berreskuragarriak izango. 

Laugarrena. Talde elkartekideak 

Araudi honi Udal Musika Eskolaren barnean izan daitezkeen taldeen berezitasunak 

gehituko zaizkie, arautzea ondorengo alderdietan osatuz: 

MUSIKA TRESNEN TALDEAK, ABESBATZAK 

BASAURIKO UDAL MUSIKA ESKOLAko kide diren musika tresnen taldeak eta 

abesbatzak Udalarekin ezarritako berariazko arautzeak zuzenduko ditu, elkarte modura 

dituzten estatutuak alde batera utzita, baldin eta elkarte modura eratuta badaude. 

Arautze horren barnean, Udalarekin eta Musika Eskolarekin dauden urteko 

konpromisoak zehaztuko dira, bai eta konpromiso horien aurrekontuaren kuantifikazioa 

eta elkarrekin egin beharreko jarduera guztien urteko programazio orokorra ere. 

 

ERANSKINA. ESKOLA KONTSEILUA 

 

1. artikulua.- BASAURIKO UDAL MUSIKA ESKOLAren Eskola Kontseilua: Definizioa, 

Araudia 

a) Eskola Kontseilua hezkuntza-komunitateko kideen parte-hartze organoa da. 

Autonomia erkidego bakoitzak bere aplikaziorako titulartasun publikoko musika 

eskoletan ezarritako legeriekin bat etorriz arautuko da beti. 

b) Haren osaera eskolako titularrak erabakiko du, Musika Eskolaren barnean. 

Enpresa kudeatzailea eratzeko prozedura egikaritzeaz eta bertako kideak 

hautatzeaz arduratuko da. 

c) Musika Eskolako organo horrek, Musika Eskola izateak duen garrantzia eta 

idiosinkrasiagatik, aholkularitza eta informazioko funtzioak izango ditu Musika 

Eskola osatzen duten hezkuntza-komunitateko sektore guztietarako. Eta eskola 
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jarduera nahiz eskolaz kanpoko jarduera egiteko garrantzitsuak diren alderdi 

guztiena izango da.  

2. artikulua- Eskola Kontseiluaren izaera eta osaera. 

Honako irizpide hauek ezartzen dira aplikatzeko arau orokor modura: 

Osaera: 

•  Eskolako zuzendaria. Kontseiluko presidentea izango da. 

• Klaustroak hautatutako bi irakasle. Haietako batek, zuzendariak izendatuta, 

idazkari lanetan jardungo du, eta Kontseiluan hitza eta botoa izango du. 

• Gurasoen eta Eskolako ikasleen bost ordezkari (adinagatik legeriak 

agindutako murrizketekin), Eskola Kontseiluko osaeraren % 50aren baliokide 

dena. 

• Udal ordezkari bat. 

• Musika Eskolako kudeaketa enpresako zuzendari-kudeatzailea. Hala 

badagokio, bere ordezkaritza hark izendatutako enpresako pertsonari 

eskuordetu ahalko dio. 

• Eskola Kontseilua osatzen duten ikasleen gurasoen ordezkarietatik, haietako 

bat, hala badagokio, Eskolako ikasleen guraso elkarteak izendatuko du, 

halakorik balego (legearen arabera eratuta). 

• Ikasleek Eskola Kontseiluan hitzarekin eta botoarekin ordezkatuta izango 

dira, baldin eta 12 urte baino gehiago badituzte eta Eskolako hezkuntza 

proiektuak ezarritako baldintzak betetzen badituzte. 

3. artikulua. Eskola Kontseilua hautatu eta berritzea. 

a) Eskola Kontseiluko kideak hautatzeko prozedura ikasturteko lehen hiruhilekoan 

egingo da. 

b) Eskola Kontseilua erdika berrituko da, txandaka. Haietako bakoitza honako era 

honetan osatuko da: 

− Lehenengo erdia: irakasle eta guraso bana. 

− Bigarren erdia: gainerako irakasleak eta ikasleen gurasoen ordezkariak eta 

administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariak, hala balegokio. 

c)  Eskola Kontseilua estreinakoz eratzen den eskolak sortu berriak direnean, 

sektore bakoitzeko kide guztiak aldi bakar batean hautatuko dira. Ordezkatutako 

sektore bakoitzeko hautesleek beren boto-paperean bete beharreko postuen 

bezain beste izen jarri ahalko dituzte, gehienez ere. Eskola Kontseilua osatu 

ondorengo lehenengo berritze partzialean, artikulu honen bigarren idatz-zatian 

ezarritako lehenengo erdiari dagozkion postuak hautatuko dira, eta aurreko 

hautaketan boto gutxien jasotako ordezkariei eragingo die. 
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d)  Hezkuntza-komunitateko kideak dagokion sektoreak soilik hautatu ahalko ditu, 

eta sektore horietako bat ordezkatzeko hautagaiak izan ahalko dute, nahiz eta 

sektore bat baino gehiagotakoak izan. 

4. artikulua. Eskola Kontseiluan dauden hutsuneak betetzeko prozedura. 

a) Dagokien berritzea baino lehenagoko ordezkariek organo horretakoa izateko 

beharrezko baldintzak betetzeari utziko baliote hutsune bat sortuko dute, eta 

hura hurrengo hautagaiek beteko dute, lortutako boto kopuruaren arabera. 

Sortutako hutsuneak betetzeko, azken berritze partzialaren zerrenda baliatuko 

da bete beharreko hutsunea aurreko berritze partzial bati dagokiola kontuan 

hartu gabe. Hutsunea betetzeko hautagai gehiago izango ez balitz, Eskola 

Kontseilua hurrengo aldian berriz berritu arte bete gabe geratuko litzateke. 

b) Bete gabeko hutsuneak hurrengo berritze partzialean egindako hautaketaren 

bidez beteko dira. Edozein berritze partzialaren aurretik irailetik aurrera 

sortutako hutsuneak berritze horretan beteko dira, ez aldaketagatik. 

c) Berritze partzial batean aurreko berritze partzialekoak diren hutsuneak badaude, 

egungo berritzeko postuak boto gehien jasotako hautagaiekin beteko dira, eta 

aurreko hutsuneak, berriz, boto gehien jasotako hurrengoekin.  

5. artikulua. Hauteskunde Batzordea. 

a) Hautatzeko prozedura antolatzeko, Eskolan ondorengo kideek osatutako 

Hauteskunde Batzordea eratuko da: Eskolako zuzendaria (batzordeburua izango 

da); irakasle bat eta ikasle baten guraso bat; azken biak hautagaiak izango ez 

diren Eskola Kontseilua utzitako kideek zozketa bidez hautatuko dituzte. Sortu 

berriak diren eskoletan, bai eta sektore bat utziko duten kide guztiak hautagaiak 

diren kasuetan ere, Hauteskunde Batzordeko ordezkariak izendatzeko zozketa 

egingo da hauteskunde erroldetan izena emandakoen artean. 

b) Hona hemen Hauteskunde Batzordearen eskumenak: 

c) Hauteskunde erroldak onartu eta argitaratzea; haien barnean hautetsien izen-

abizenak eta NA jasoko dira, alfabetikoki ordenatuta, bai eta irakasleak, ikasleen 

gurasoak, administrazio nahiz zerbitzuetako langileak eta ikasleak direla ere. 

d) Hauteskundeen egutegia zehaztea, araudi honen 2. artikuluan ezarritakoarekin 

bat etorriz. 

e) Hauteskunde prozesua antolatzea. 

f) Dauden hautagaitzak onartu eta izendatzea. 

g) Hauteskunde mahaien eraketa sustatzea. 

h) Hauteskunde mahaien erabakien aurka aurkeztutako erreklamazioak ebaztea. 

i) Hautatutako hautagaiak izendatzea, eta dagozkion aktak administrazioko 

aginpide eskudunari igortzea. 

6. artikulua. Izendapenezko postuak betetzeko prozedura. 
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a) Lehenengo eraketan, eta Eskola Kontseiluaren berritze partziala gertatzen bada, 

Hauteskunde Batzordeak bere ordezkariak izendatzeko eskatuko die Udalari eta 

ordezkaritza zabaleneko ikasleen guraso elkarteari (legez eratutakoa). 

7. artikulua. Irakasleen ordezkariak hautatzea. 

a) Eskola Kontseiluko irakasleen ordezkariak Klaustroak hautatuko ditu, haren 

barnean. Botoa zuzena, sekretua eta eskuordetu ezina izango da.  

b) Klaustroko kide guztiak hautetsiak izango dira. Hautagai modura aurkeztutako 

irakasleak hautatu ahalko dira. 

c) Zuzendariak klaustrora deituko du, eta bertako gai-zerrendan hautaketa ekitaldia 

eta hautatutako irakasleen jakinarazpena jasoko dira. 

Klaustroko bileran hauteskunde mahai bat eratuko da. Mahai hori honako hauek 

osatuko dute: Eskolako zuzendariak (mahaiburua izango da), antzinatasun handieneko 

irakaslea eta Eskolako antzinatasun gutxienekoa (mahaiko idazkari lanak egingo ditu). 

Antzinatasun bereko irakasle batzuk egokitzen direnean, mahaian antzinakoen artean 

adinez nagusiena dena izango da, eta adinez gazteena dena antzinatasun gutxienekoen 

artean. 

d) Quoruma klaustroko kideen erdia gehi batekoa izango da. Quorumik ez balego, 

beste deialdi bat egingo da lehenengorako, adierazitakotik handik hogeita lau 

ordura. Kasu horretan, adierazitako quoruma ez da nahitaezkoa izango. 

e) Irakasle bakoitzak bere boto paperean bete beharreko postu adina izenak jarri 

ahalko ditu, gehienez ere. Boto gehien jasotako irakasleak hautatuko dira. 

Lehenengo bozketan dagokion irakasle kopurua hautatzen ez bada, ekitaldi 

berean behar diren bozketa guztiak egingo dira, kopuru horretara heldu arte. 

f) Zuzendaritzako kargu bat betetzea ez da bateragarria Eskola Kontseiluko 

irakasleen ordezkari hautetsi izatearekin. Bi izendapen batera egokitzen badira, 

irakasleak postuetako bat bete beharko du, eta hutsik utzitakoa araudi honetan 

ezarritako mekanismoekin beteko da. 

8. artikulua. Gurasoen ordezkariak hautatzea. 

a) Eskola Kontseiluko gurasoen ordezkaritza haiei edo ikasleen legezko ordezkariei 

dagokie, Eskolan dauden seme-alaba kopurua edozein izanda ere. Hautatzeko 

eta hautatua izateko eskubidea gurasoei dagokie edo, hala badagokio, legezko 

tutoreei. 

b) Eskolan matrikulatutako ikasleen guraso edo legezko tutoreak hautesleak eta 

hautagarriak izango dira eta, beraz, erroldan agertu beharko dute. Hauteskunde 

Batzordeak onartutako hautagaien artean egingo da hautaketa. Legez eratutako 

ikasleen gurasoen elkarteek bereizitako hautagaitzak aurkeztu ahalko dituzte. 

c) Gurasoen ordezkarien hautaketaren aurretik mahaia eratuko da, eta mahaia 

bozketaren buru jarduteaz, ordena zaintzeaz, boto ematearen garbitasuna 

babesteaz eta botoen zenbaketaz arduratuko da. 
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d) Eskola Kontseilua estreinakoz eratu behar bada, hauteskunde mahaia Eskolako 

zuzendariak (kontseiluburua izango da) eta zozketaz izendatutako lau gurasok 

edo legezko tutorek osatuko dute. Gainerako kasuetan, Eskola Kontseilua 

utzitako ikasleen gurasoen ordezkariek osatuko dute hauteskunde mahaia. 

Idazkari lanak guraso gazteenen ordezkariak egingo ditu. Hauteskunde 

batzordeak ordezkoen izendapena aurreikusi beharko du, zozketa bidez 

izendatutakoak ere. 

e) Bozketaren ikuskatzaile modura Eskolan matrikulatutako ikasleen guraso edo 

legezko tutoreek jardun ahalko dute, bertako ikasleen guraso elkarteak 

proposatuta edo hamar hauteslek babestuta. 

f)  Boto zuzena, sekretua izango da, eta eskuordetu ezin dena. Hautesle bakoitzak 

bere boto-paperean, gehienez ere, bete beharrezko postuen behar adina izen 

jarri ahalko ditu, eta NArekin edo baliokidea den beste agiri batekin 

identifikatuko da. 

g) Ahalik eta parte-hartze handiena lortzeko, ikasleen gurasoek posta bidezko 

botoa erabili ahalko dute. Xede horretarako, botoa eskolako hauteskunde 

mahaira posta ziurtatuz igorri ahalko da, eta gehienez ere hauteskunde 

prozesua egin baino 24 ordu lehenago iritsi beharko da Eskolako 

zuzendariarentzat bidalitako gutun baten bidez hauteskunde batzordeburu gisa. 

Posta horrek emandako botoa jaso beharko du, eta NAen edo baliokidea den 

beste agiri baten fotokopia bat. 

9. artikulua. Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkaria izendatzea. 

a) Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkaria, talde horretako hautesle 

bat baino gehiago dagoenean, Eskolan era horretako funtzioak betetzen 

dituzten langileek hautatuko dute, baldin eta hari edo Udalari lotuta badago 

harreman juridiko-administratiboagatik edo lan harremanagatik. Aipatutako 

baldintzak betetzen dituen eskolako administrazio eta zerbitzuetako langile orok 

hautesle eta izaera hautagarria du. 

b) Hautesle bakoitza dagoen kasuetan, hura izango da Eskola Kontseiluko 

administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkaria. 

c) Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkaria hautatzeko, boto zuzeneko, 

sekretupeko eta eskuordetu ezinaren bidez egingo da, hauteskunde prozesu 

orokorra egiteko ezarritako hauteskunde mahaian, baina xede horretarako 

bereizitako hautetsontzi batekin.  

10. artikulua. Botoak zenbatzea eta aktak egitea. 

a) Hauteskundeen ekitaldi bakoitzean, bozketa amaitzen denean, dagokion mahaiak 

botoak zenbatuko ditu. Haiek zenbatu ostean, publikoa izanik, mahaikide 

guztiak sinatutako akta egingo da; bertan, hautatutako ordezkariak jasoko dira 

eta aurkeztutako hautagai bakoitzaren izena eta zenbat boto lortu dituzten. Akta 

Hauteskunde Batzordeari bidaliko zaio, hautatutako hautagaien berri emateko. 

b) Bozketetan berdinketaren bat badago, hautaketa zozketa bidez erabakiko da. 
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11. artikulua. Hautetsiak izendatzea eta erreklamazioak. 

a) Hautetsiak izendatzeko ekitaldia Eskolako Hauteskunde Batzordeak egingo du, 

mahaiak egindako zenbaketaren ostean eta aktak jaso eta gero. Hautetsiak 

izendatzeko gaiari buruz batzorde horrek hartutako erabakien aurka ohiko 

errekurtso arrunta jarri ahalko da eskola atxikita dagoen udal arloko 

zinegotziaren aurrean, eta haren ebazpenak amaiera emango dio 

administrazioko bideari. 

11. artikulua. Eskola Kontseilua eratzea. 

a) Hamar eguneko epean, hautetsiak izendatzen direnetik zenbatzen hasita, 

zuzendariak Eskola Kontseilu berria eratzeko saioa deituko du, ahal bada. 

Ezinbesteko kasuan halakorik ezin bada egin, eratzeko saioa kontseiluko kideak 

izendatzen direnetik 30 eguneko epearen barnean egingo da. 

b) Hezkuntza-komunitateko sektoreetako batek Eskola Kontseiluan bere 

ordezkariak hautatuko ez balitu, sektore horri egotzi ahal litzaizkiokeen 

arrazoiengatik, egoera horrek ez du aipatutako kide anitzeko organoaren 

eraketa baliogabetuko. Xede horretarako, dagokion zinegotziak hura eratzeko 

neurri egokiak hartuko ditu. 

12. artikulua. Eskola Kontseiluaren funtzionamendu araubidea. 

Eskola Kontseiluko bilerak egingo dira, ahal den neurrian, kide guztiak bertan 

izatea ahalbidetzen duten egun eta ordutegian. Ohiko bileretan, zuzendariak, egoki 

iruditzen zaizkion bideak erabiliz, deialdia eta eztabaidatzeko dokumentazioa bidaliko ditu 

eta, hala badagokio, haren onarpena. Zuzendariak deialdi hori Eskola Kontseiluko kide 

guztiei bidaliko die, astebete lehenago gutxienez. Aparteko deialdiak egin ahalko dira ere, 

gutxienez berrogeita zortzi ordu lehenago, jorratu beharreko gaiek hala egitea eskatzen 

badute. 

a) Eskola Kontseilua hiru hilean behin bilduko da gutxienez, edota zuzendariak edo 

gutxienez kideen heren batek deitzen duen aldi guztietan. Nolanahi ere, 

nahitaezkoa izango da ikasturtearen hasieran eta amaieran bilera bat egitea. 

Gainera, Eskola Kontseiluko bileretara nahitaez joan beharko dute bertako 

kideek. 

13. artikulua. Eskola Kontseiluaren batzordeak. 

a) Eskola kontseiluak Bizikidetza Batzordea eratuko du barne araudian zehaztutako 

eran, eta bertan izango dira zuzendaria, ikasketaburua, irakasle bat eta ikasleen 

guraso bat, sektoreetako bakoitzak hautatuak. Eskumenak barne araudian 

zehaztuta izango dira. 

b) Bizikidetza Batzordeak Eskola Kontseiluari bizikidetzako arauen aplikazioari 

buruzko informazioa emango dio, eta harekin elkarlanean ariko da egokiak diren 

txostenak egiteko orduan. Gainera, Eskola Kontseiluari bere eskumen 

esparruaren barnean agindutako guztiaren berri emango dio. 

c)  Eskola Kontseiluak beste batzorde batzuk eratu ahalko ditu barne araudian 

zehaztutako eran eta eskumenekin. 
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14. artikulua. Eskola kontseiluaren eskumenak. 

Eskola Kontseiluak honako eskumen hauek izango ditu: 

a) Hezkuntza proiektuko hobekuntzak edo zuzenketak proposatzea; nolanahi ere, 

Udalak eta enpresa kudeatzaileak edo Irakasleen Klaustroak irakaskuntzako 

plangintza eta antolaketari lotuta dituzten eskumenak errespetatu ahalko dira.  

b) Helburu pedagogikoa duten gatazkak konpontzen eta zuzenketak ezartzen 

laguntzea, hain zuzen ere, Eskolako bizikidetza asko kaltetzen duten ikasleen 

jokabideei dagozkienak, ikasleen eskubide eta betebeharrak arautzen dituzten 

arauekin bat etorrita. 

c) Eskolako programazio orokorra baloratzeaKklaustroari dagozkion irakaskuntza 

gaiak errespetatuz, nolanahi ere. 

d) Eskolak beste ikastetxe batzuekin kultura, hezkuntza eta laguntzeko helburuetan 

elkarlanean aritzeko ideiak proposatzea. 

e) Eskolaren funtzionamendu orokorra eta bizikidetzako arauen aplikazioa aztertu 

eta baloratzea.  

f) Eskolako errendimendu akademiko orokorraren bilakaera aztertu eta baloratzea. 

g) Tokiko Udalbatzak, hezkuntza-komunitateak edo haren funtzionamenduari 

buruzko edozein txostenak Eskolari buruz egindako ebaluazioaren emaitzak 

aztertu eta baloratzea. 

h) Eskolako jardueren memoriari eta jarduera orokorrari buruzko informazioa 

jasotzea. 

i) Eskolak bere inguruneko erakundeekin zer harreman dituen jakitea. 

 

 

II. ERANSKINA. HILEKO KUOTAK ORDAINTZEKO PROZEDURAK 

Hezkuntza-komunitateko kideek ondoko hauek bete beharko dituzte: Eskolako 

barne araudia eta barne araudi hau; Eskolako hezkuntza proiektua; eta Eskolako 

Zuzendaritzak unean-unean erabakitako araudi nahiz ebazpenak bete zein aplikatu 

izanaren ondoriozko betebehar guztiak ere. 

Hezkuntza-komunitateko kide guztiek Eskolako hezkuntza proiektua eta barne 

araudi hau ezagutu eta errespetatu beharko dute, eta hari egokitu beharko zaizkio beren 

jarduerak, berezko eskubide eta askatasunak murriztu gabe. 

Gurasoak dira beren seme-alaben heziketaren arduradun nagusiak, eta hezkuntza-

komunitatean barnean daude. Beren seme-alabak Musika Eskolan izena emateak honako 

hau dakar, inplizituki: Eskolako hezkuntza proiektua, proiektu kurrikularra eta existitzen 

diren beste edozein arlotako beste legeria eta araudiak aitortu, errespetatu, onartu eta 

betetzea, bai eta Eskolan bertan aplikagarriak direnak ere. 
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Ikasle guztiek eta beraz, beren guraso edo legezko tutoreek ere (adingabeen 

kasuan), BASAURIKO UDAL MUSIKA ESKOLAko barne araudiaren 38. artikulua betez, 

antolaketa nahiz pedagogiako egituratik zein barne araudi horretatik ondorioztatutako 

betebeharrak bete behar dituzte, bai eta gurasoei eragindako beste edozeinetatik 

ondorioztatutako betebeharrak ere, beren udalaren eta zerbitzuko enpresa 

esleipendunaren arteko kontratu harremanean oinarrituz. 

Horren ondorioz, eta kudeaketa ekonomikoaren funtzionamenduko arrazoiengatik, 

honako hau xedatzen da: 

a. Basauriko Udala, BASAURIKO UDAL MUSIKA ESKOLAren titular izanik, Udal 

Musika Eskolan emandako irakaskuntza motei dagozkien tasetatik urtero jaso 

beharreko zenbatekoak xedatu eta erabakiko du, eta ikasleek, dagokien 

matrikulazio prozesuan, horiek ordaindu beharko dituzte.  

b. Ikasleak hil hasieran diru kopuru bat jasoko du bere bankuko kontuan, 

ikasturtea amaitzen den arte (ikasleak izena eman duen udal musika eskolako 

hezkuntza eskaintzari dagokio kopuru hori). Ikasleak ordainketa hori egin 

beharko du. 

c. Ikasle batek Musika Eskolan baja emateko epe muga hileko 25a da eta, beraz, 

data horren aurretik ez litzaioke hurrengo hileko ordainagiria kargatuko.  

d. Data hori gaindituz gero, hurrengo hilabete osoa kargatuko litzaioke. 

e. Ordainagiri bat ez ordaintzeagatik kuoten hileko izapidetzeaz arduratzen zen 

Udaleko Zerga-bilketa Atalari itzultzen zaionean, Udalak Musika Eskolako 

Zuzendaritzari jakinaraziko dio ikasleari kobratzeko ohartarazpen eginbideak hasi 

ditzan. 

f. Eskolako Zuzendaritza interesdunarekin harremanetan jarriko da egokiak 

iruditzen zaizkion bideak erabiliz (eta haiek ere jasota geratuko dira sinatuta eta 

idatzita) ordainagiria itzuli dela jakinarazteko, eta dagozkien udal bulegoetan 

likidazioa eskudirutan egiteko aukera emango zaio, jakinarazpen hori egiten 

denetik 7 eguneko epearen barnean. 

g. Epe hori igarota, Udalak Eskolako Zuzendaritzari kuota horren likidazioaren berri 

ematen ez badio, Musika Eskolako Zuzendaritzak berak ikasleari beste 

jakinarazpen bat egingo dio Udal Musika Eskolako ikasle gisa automatikoki baja 

eman zaiola adierazteko, eta matrikulatzeko epe berria iritsi arte (eta ikasle berri 

modura) Eskolan berriz alta emateko aukerarik ez du izango.  

h. Matrikula berria onartzea edo ez Eskolako titularraren eta kudeatzailearen 

diskrezionalitatearen mende geratuko litzateke, aurreko ikasturtean izandako 

egoera bereziak kontuan hartuta. 

i. Ordaintzeke geratutako ordainagiriei dagokienez, Zuzendaritzak 

Administrazioaren txostena zabalduko luke, eta haren kopia interesdunari 

igorriko litzaioke. Basauriko Udaleko Zerga-bilketa Atalari ere igorriko litzaioke, 

premiamenduzko prozesua hasteko, dagozkion errekarguekin eta legeak uzten 

eta zehazten dituen beste neurri batzuekin udal tasa hori kobratze aldera. 


