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JANTOKI ETA HAURTZAINDEGI ZERBITZUEI BURUZ.
2019-2020 Ikasturtea.

Dokumentu honen bidez azaldu nahi dizkizuegu 2019-2020 ikasturtean jantokian eta haurtzaindegian izango diren
aldaketak.

Aldaketak Haurtzaindegian:

Aldaketak Jantokian:

Haurtzaindegiko kuota 200€koa izango da: 100€ko bi errezibotan ordainduta, bata azaroan eta bestea apirilean.
Noizean behin ere erabiltzeko aukera izango dugu; egun bategatik 5€ izango dira eta hilabete bategatik 50€.

Edozein zalantza argitzeko idatzi helbide honetara: haurtzaindegia@deustukoikastola.org

Datorren ikasturtean jantokia egunero erabiltzen duten irakasleek 90€ ordainduko dute hilero.
Guraso Elkarteko familiek % 6ko beherapena izango dute, beraz, 85€ ordainduko dute.
Gauza bera gertatzen da jantokia noizean behin erabiltzen duten ikasle finkoekin ere. 
Era berean, zerbitzua noizean behin erabiltzeko aukera dago: egunean 6 € ordaindu behar da. 

Taula honetan, prezioak zehaztu ditugu:

Edozein zalantza argitzeko idatzi helbide honetara: jantokia@deustukoikastola.org

Guraso
Elkartekoa EZ:

90€

80€

65€

43€

22€

   6€

Egun kopurua -
astero:

5 egun finko

4 egun finko

3 egun finko

2 egun finko

1 egun finko

1 egun noizean behin

Guraso
Elkartekoa BAI:

85€

75€

60€

40€

20€

   6€
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Jantokiaren Arauak:

Jantokia erabiltzeak honako arau hauek onartzea dakar:

1. Juani da jantokiko koordinatzailea.
Berari eman behar zaizkio jantokiarekin zerikusia duten abisuak (ez etortzeak, altak, bajak,
menu bereziak, gorabeherak...).

2. Faltak.
Ikasle finkoa (egunerokoa), bost egun baino gehiago jarraian falta bada eta abisatzen badu, familiari
bazkariaren dirua itzuliko zaio (1,47€) eskola egun bakoitzeko.

Irailean eta ekainean, ikaslea jantokian gelditzen ez bada, Juaniri esan behar dio lehenago,eta bazkariaren
dirua itzuliko zaio. Abisatzen ez badu, ez zaio ezer itzuliko. Langileei dagokien dirua (monitoreak, sukaldaria, 
laguntzailea...) ordaindu behar zaie ikasturte osorako kontratatzen baitira, 10 hilabeterako.

*Ikasle bekadunak:
Ikasturtean zehar falta direnean, erabili ala ez, ez zaie ezer itzuliko, beka dagoeneko kobratuta daukatelako.

3. Nohizbehinkako ikasleak.
Noizbehinkako ikasleari (egun 1, 2, 3 edo 4), bekaduna izan ala ez, gelditzen ez bada, ez zaio ezer itzuliko.
Irailean eta ekainean ere ez.

4. Itzulpenak.
Dirurik itzuli behar bada, ikasturte amaieran egingo da.

5. Aldaketetarako epeak.
Ikasleren batek baja eskatzen badu aldaketak aurkezteko epea bukatutakoan, ordaindu beharko du langileei
dagokien zati proportzionala ikasturtea amaitu artekoa, langileak 10 hilabeterako kontratatzen dira eta.

6. Kuotaren kobrantza.
Hileko kuota hilaren amaieran pasatuko da (26tik aurrera).

7. Ez ordaintzeak.
Erreziboren bat itzuliz gero, itzulketaren kostua ordaindu beharko da.
Bi errezibo ordaindu gabe izateak jantokiko zerbitzua galtzea dakar, egoera eguneratu arte.

---

Edozein zalantza argitzeko idatzi helbide honetara: jantokia@deustukoikastola.org
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Datorren ikasturteko aurreikuspena egin ahal izateko, jakin behar dugu ea jantoki eta haurtzaindegi zerbitzuak 
erabiltzen jarraituko duzun, eta altak, bajaj edo aldaketak egongo diren. Horretarako, mesedez, orria bete eta 
eman Juaniri irailaren 25a baino lehen:

Izen-Abizenak: ...............................................................................................................................................................................

Harremanetarako telefonoa: ........................................................................................................................................................

Posta elektronikoa: ........................................................................................................................................................................

Kontu Zenbakia (IBAN + 20 digitu): ES............    ...........................................................................................................................
--

Aukera egiteko marka ezazue X batez nahi duzuen erantzunean:

1. Apuntatuta nago eta ez dut aldaketarik egingo:

Jantokia   Haurtzaindegia
  
2. Apuntatuta nago eta baja eskatu nahi dut:
                
Jantokia   Haurtzaindegia

3. Ez nago apuntatuta eta alta eskatu nahi dut:
                
Jantokia   Haurtzaindegia

Ikastola jantoki zerbitzua erabiliko dut: 

-Egunero:    5 egun

-Noizean behin:   4 egun 3 egun 2 egun 1 egun

*Dokumentu hau sinatzeak esan nahi du bertan ezarritako baldintzak onartu egiten dituzula.

.....................................(a)n, 2020ko ................................................. aren ............... (e)an.

Sinadura

Sinadurarekin, LOPD 15/1999 legeak dioenaren arabera, nire datu pertsonalak Deustuko Ikastola Guraso Elkartearen fitxategian tratatzeko baimena ematen dut, 
fitxategiaren xedea gurasoen arteko komunikazioa eta zerbitzu kudeaketa delarik. 
Atzipen, Zuzentzeko, Ezerezteko eta Aurka egiteko eskubideak, idazkaria@deustukoikastola.org aurrean egin daiteke.

      Aldaketak Jantokian / Haurtzaindegian 2019-2020:..........


