
Ordezkaritza Organo Gorena (OOG) 

1.- Ordezkaritza Organo Gorena, euskal eskola publikoko ikastetxeetan eskola-elkarteko kideak parte hartzeko 
duten organoa dugu; eskola-bizitzan eragina duten funtsezko erabakiak berak hartzen ditu, bera dugu 
ikastetxearen autonomia-esparruan, ikastetxearen funtzionamenduaren arduraduna. 

2.- Ordezkaritza Organo Gorenak, Deustuko Ikastolako Kontseilua (IK) izena hartuko du. 

3.- Deustuko Ikastolako Kontseiluaren eraketa. 
• Zuzendaria, Kontseiluaren lehendakaria izango dena. 
• Ikasketa Burua. 
• Idazkaria (hitzarekin eta boto barik). 
• 10 Irakasle (HauetaHk bat, Ondoko Ikasketa Burua izanik). 
• 13 Guraso. 
• DBHko 2 ikasle. 
• Administrazio eta zerbitzuetarako langile bat. 
• Udaletxearen ordezkaria. 

4.- Deustuko Ikastolako Kontseiluko partaideak, ordezkaritza lanetan jarduten dutenean, bakoitza izango da 
bakoitz, bere sektoreko kideekin bat etorri nahiz ez. 

5.- Deustuko Ikastolako Kontseiluaren egitekoak ondorengoak izango dira: 

a) Ikastolaren Hezkuntza-proiektua, antolakuntza eta jarduera-araudia eta 
b) kudeaketa proiektua onartzea, bete daitezen begiratzea eta ebaluazioa egitea. 
c) Ikastolaren Urteko plana eta ondorengo Memoria onartzea. 
d) Prestakuntza-jardueren, eskolaz kanpokoen eta osagarrizkoen egitaraua eta urteko 
e) kudeaketa-egitaraua onartzea, horien jarraipena eta aldizkako ebaluazioa bere gain hartuz. 
f) Ikasleen onarpena erabakitzea, indarrean dagoen araudibidean agindutakoari betebetean lotuz. 
g) Beste ikastetxe batzuekin lankidetza-harremanak izatea eta hezkuntzazko helburuez. 
h) Ikastolako instalazio eta tresneriaren aldaberrikuntza sustatzea, bai eta haien iraupena zaintzea ere. 
i) Ikastolaren jarduera orokorra gainbegiratzea, administrazio eta irakaskuntza alderdietan. 
j) Legeek eta beste arau batzuek ematen dioten beste edozein aginpide. 

6.- Ikastolako Kontseiluak, hara derizkionean, Asanblada Orokorra dei dezake. Kontseiluak dituen funtzioak 
bete ahal izateko honakoak egin ditzake laguntzak eskuratzeko: 

• Bereziki interesgarriak diren gaietan, ikastolako komunitateko talde desberdinen partaidetza-
organoen aburua eskatzea. 

• Egonkorrak edo unean-unekoak diren batzordeak eratzea. 
• Laguntzeko zerbitzuei, ikuskaritzari eta Administrazioari egoki iruditzen zaizkion txostenak eta 

aholkuak eskatzea. 

7.- Ikastola Kontseiluaren funtzionamendurako araudia: 

a).- Deustuko Ikastolako Kontseiluko bilerak, kide guzHak bertaratu ahal dirdiren orduan eta egunean egingo 
dira. Bilerak arruntak zein apartekoak izan daitezke. 
Bilera arrunten kasuan, ikastetxeko Zuzendariak, Ikastola Kontseiluaren lehendakaria dena alegia, Ikastola 
Kontseiluko kideei, aste bete lehenago biltzeko deialdia jakinaraziko die, eta bertan gai-zerrenda, data eta 
ordua adieraziko ditu ; hala badagokio, aldez aurreHk eztabaidatu behar den dokumentazioak ezartzen duen 
kasuetan izan ezik, Ikastola Kontseiluak egiten dituen bilkurek aparteko izaera izateko premiazko arrazoiak 
behar dira, eta gaizerrendan aipatu premiatasuna eragiten duten gaia edo gaiak bakarrik zehaztuko dira. 
GaizerrendaHk kanpo dauden gaiak ere eztabaidatzeko aukera izango da horretarako asHa egonez gero, 
alabaina ezin izango dira aparteko gai horiei buruzko erabakiak hartu. 



b).- Deustuko Ikastolako Kontseilua irakas-hiruhileko bakoitzean gutxienez behin bilduko da, beH ere 
ikastetxeko zuzendariak deialdia egiten badu, edo gutxienez, Ikastola Kontseiluko kideen herenak hala 
eskatzen badu; azken kasu honetan, Zuzendariak Ikastola Kontseilua biltzeko deialdia egingo du, gehienez 
hamar/zortzi eguneko epean. Edonola izanda ere, Ikastola Kontseilua ikasturte hasieran eta amaieran bilduko 
da. Aparteko bileren deialdien kasuan, Zuzendariak IKko lehendakari bezala, berrogeita zortzi ordu lehenago, 
derrigorrezko deialdia egingo du. 

c).- Deustuko Ikastolako Kontseiluak akordioak kontsentuz hartuko ditu; kontsentsurik ezean, gehiengo 
erlaHboaz hartuko ditu, jarraian zehazten diren kasuetan izan ezik: 

• Deustuko Ikastola IPIko Antolakuntza eta Jarduera Araudia  
• Ikastolaren Hezkuntza-Proiektua eta AJA onartzeko, baita bi kasuetan aldaketak egiteko ere, Ikastola 

Kontseilua osatzen duten kide guzHen botoen bi herenen gehiengoa lortu beharko da. 
• Hezkuntza Administrazioko xedapen orokor batek horrela eskatzen duen kasuetan 

8- Aurreko atalean zehaztutako ondorioetarako, “gehiengo erlaHbotzat” eta “gehiengo absolututzat” jarraian 
azaltzen dena ulertuko dugu: 

• Gehiengo erlaHboa : bozketa egiteko unean dauden Organoko kideen erdia gehi bat, gutxienez. 
• Gehiengo absolutua: Organoko kideen “ de iure” osatzen duten kide guzHen erdia gehi bat, 

gutxienez. 

9.- Lehendakariaren eskumenak 
Deustuko Ikastolako Kontseiluaren Lehendakariari jarraian azaltzen diren funtzioak dagozkio: 

• Organoaren ordezkaritza. 
• Bilkura arrunten eta aparteko bilkuren deialdiak erabakitzea, baita gai-zerrenda zehaztea ere, 

horretarako gainontzeko kideek aldez aurreHk egindako eskaerak bilduz. 
• Bilkuren buru izatea, eztabaiden garapena moderatzea eta arrazoi jusHfikaturik izanez gero, bilkura 

bertan behera uztea. 
• Berdinketen kasuan, bere botoarekin berdinketa haustea, hartu beharreko akordioak hartu ahal 

izateko. 
• Legeak betetzen direla ziurtatzea. 
• Organoak hartzen dituen akordioen aktak eta ziurtagiriak onikustea. 

10.-Mahaikideen eskumenak 
Deustuko Ikastolako Kontseiluaren kideei jarraian azaltzen diren funtzioak dagozkie: 

• Araudi honen 7. arHkuluan xedatutakoari jarraiki, bilkurarako deialdi guzHen jakinarazpena jasotzea 
organoaren Lehendakariaren aldeHk, non aztertu beharreko gaizerrenda azalduko den, eta behar 
izanez gero, eztabaidatuko den dokumentazioa erebilkura izan baino lehen bidaliko den. 

• Bilkuren eztabaidetan parte hartzea. 
• Botoa emateko eskubidea erabiltzea, pertsonala eta besterenezina dena, bere botoa ematea, baita 

botoaren zentzua eta botoa jusHfikatzen duten arrazoiak azaltzea ere. 
• Galde-eskeak egitea. 
• Esleitutako funtzioak bete ahal izateko beharrezkoa den informazioa lortzea. 
• Kontseiluaren kideek ezin izango dute Kontseiluaren ordezkaritza-funtziorik bete, salbuespen 

moduan organoaren arau batek edo onartutako akordio batek berariaz adierazten duen kasuetan 
izan ezik. 

11.-Idazkariaren eskumenak 
Deustuko Ikastolako Kontseiluaren Idazkariari jarraian azaltzen diren funtzioak 
dagozkio: Bileretara bertaratzea, hitzarekin eta botorik gabe. 

• Lehendakariak hala aginduta, organoaren bilkuretarako deialdiak egitea, baita organoko kideei 
zitazioak bidaltzea ere. 



• Organoko kideen eta organoaren arteko komunikazio-ekintzak jasotzea, eta ondorioz, kideen 
intereserako diren jakinarazpenak, datu-eskaerak, zuzenketak edo edonolako idatziak jasotzea. 

• Gai desberdinei buruzko mezuak prestatzea eta bilkuren aktak idaztea. 
• Organoak hartutako kontsulten, erabakien eta akordioen ziurtagiriak luzatzea, beranduago 

Lehendakariak onikusteko. 
• Idazkariaren postua bete gabe badago, edo idazkaria gaixo badago edo beste edozein lege-

arrazoirengaHk idazkaririk ez badago, I.K.ko kide den irakasle batek ordezkatuko du. Kasu honetan, 
Idazkariaren funtzioak betetzen dituen kideak hitza eta botoa izango ditu, organoa osatzen duten 
gainontzeko kideen baldintza berdinekin. 

12.-Bilkuren Araudia 
a) Deustuko Ikastolako Kontseilua eratzeko, bilkurak egiteko, eztabaidatzeko eta akordioak hartzeko, 

Lehendakariak eta Idazkariak bertan izan behar dute, edo hala badagokio, legez Lehendakaria eta 
Idazkaria ordezkatzen duten pertsonak; eta horrez gain, Kontseilua eratzeko, batzordea osatzen 
duten kideen erdiak, gutxienez, bertaratu behar du. 

b) Gai-zerrendan azaltzen ez den gairik ezin izango da eztabaidatu edo horri buruzko akordiorik hartu, 
taldeko organoko kide guzHak bertaratzen diren kasuetan izan ezik, beH ere gehiengoaren aldeko 
botoak gaia premiazkotzat jartzen badu. 

c) Deustuko Ikastolako Kontseiluak egiten duen bilera guzHen akta idazkariak edo idazkariaren funtzioa 
betetzen duen kideak idatziko du. Aktan zehaztu beharko diren datuak honako hauek dira: 
bertaratuak, bileraren gai-zerrenda, bilkura egin deneko lekua eta ordua, eztabaidatzeko gai 
nagusiak, baita hartzen diren akordioen edukia ere. 
Horrez gain. aktan, organoko kideek hala eskatuta, honako datu hauek ere azalduko dira: 
hartutako akordioak izandako kontrako botoak, abstentzioak eta akordioa hartzea jusHfikatzen duten 
arrazoiak edo aldeko botoa emateko arrazoiak. Aldi berean, edozein kidek eska dezake berak 
esandakoa edo proposatutakoa, osorik, idatziz azaltzea, beH ere, ekitaldian bertan edo 
Lehendakariak ezartzen duen epearen barruan, berak, esandakoari dagokion testua aurkezten badu, 
eta horrela azalduko da aktan edo nahi izanez gero, esandakoaren kopia gehituko zaio aktari. 
Gehiengoak hartutako akordioarekin bat ez datozen kideek berrogeita zortzi orduko epean, idatziz 
boto parHkularra egin dezakete, eta onartutako testura gehituko da. 
Organoko kideek kontrako botoa ematen dutenean edo botorik ematen ez dutenean , ez dute 
erantzunkizunik izango akordioen ondorioz izan daitezkeen ondorioei dagokienez. 
Aktak, bilkuran bertan edo hurrengo bilkuran onartuko dira, baina hala ere, Idazkariak hartutako 
berariazko akordioei buruzko ziurtagiria luza dezake, ondoren akta onartzearen kaltetan izan gabe. 
Akta onartu baino lehen luzatzen diren hartutako akordioei buruzko ziurtagirietan, aipatu egoera, 
hots, akta onartu baino lehen hartutako akordioei buruzko ziurtagiria luzatu dela, jakinaraziko da. 
Eztabaidatzeko gaiak garrantzitsuak direnean, edo IK-ko deialdi-bilkurara bertaratzen den kideren 
batek hala eskatzen duenean, botazio bakoitzak bere boto-txartela emanez egingo da, eta jarraian 
ikastetxeko Lehendakariak eta idazkariak botoak zenbatuko dituzte, eta horrek guzHak aktan azaldu 
beharko du. 

d) Deustuko Ikastolako Kontseiluak hartzen dituen berariazko akordioak eskola-elkarteari jakinaraziko 
dizkio, eta horretarako ondoko bideetariko bat erabil daiteke: iragarki-taula, webgunea,… 

13.- Ikaskolako Kontseilua hautestea eta berritzea. 
Bi urtetan behin, Kontseiluko kideen erdiak berrituko dira. Berritze hori txandaka gauzatuko da, halaxe ezarri 
baita OOGak arautzen dituen Dekretuan eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak argitaratu dituen 
deialdietan. 

I-1.2 Deustuko Ikastolako Kontseiluko Batzordeak 

Deustuko Ikastolako Kontseiluak zenbait funtzio edo eginkizun zehatz burutzeko batzordeak sortzeko 
eskumena izango du. 



Batzar egonkor hauek eratuko dira: 
A) Batzorde iraunkorra 
B) Ekonomi Batzordea 
C) Elkarbizitza –Behatokia Batzordea 

A- BATZORDE IRAUNKORRA 
Batzorde Iraunkorra ondorengo kontseilukideok osatuko dute: 

• Zuzendariak 
• 2 Irakaslek 
• 2 Gurasok 
• Ikasle batek 
• Udaletxearen ordezkariak 
• Idazkariak, hizpidez eta boturik gabe. 

OHARRA. Guraso eta irakasleen ordezkariak aukeratzerakoan etapako oreka zaintzea komenigarria da, hau da 
HH-LhHk bat eta DBHHk beste bat. 

2.-Batzorde Iraunkorrak honako funtzio hauek izango ditu: 
• Ikastolako Zuzendaritza Taldearekin batera, kudeaketa-proiektua, prestakuntzarako jardueren eta 

jarduera osagarri nahiz eskolaz kanpoko jardueren programa eta urteko kudeaketa-programa lantzea, 
gero Ikastolako Kontseiluak onar dezan. 

• Ikastolako Zuzendaritza Taldearekin batera, Planaren zirriborroa eta Ikastetxearen urteko memoria 
lantzea, ondoren Ikastolako Kontseiluak eztabaidatu eta onar dezan..Deustuko Ikastola IPIko 
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• Ikastolako Kontseiluko bilkuren gai-zerrenda prestatzea eta gaiak eztabaidatzeko dokumentazioa 
eskura izatea. 

• Ikastolako Kontseiluaren berezko funtzioak bere gain hartzea, hots, Deustuko Ikastolaren jarduera 
orokorra gainbegiratzea, eta Urteko planaren jarraipena burutzea, bereziki prestakuntza-jardueren, 
eskolaz kanpoko jardueren eta jarduera osagarrien programarena. 

• Zuzendaritza Taldeari gairen bat garrantzitsua iruditzen bazaio, bere eskumenekoa izan arren, 
erabakiak hartu aurreHk ikastolako komunitatearen iritziaren berri jakin nahi badu, Zuzendaritza 
Taldearen kontsulta organo gisa aritzea. 

• Ikastolako Kontseiluak agindutako funtzioak eta eginkizunak betetzea. 

3.-Batzorde Iraunkorra hiru hilean behin bilduko da. Hala ere, bilera bereziak deituko dira Batzorde 
Iraunkorreko talde bateko ordezkariek hala eskatzen dutenean. 

B- EKONOMI BATZORDEA 
Ondorengo kontseilukideok osatuko dute: 

• Ikastolako Kontseiluko Idazkariak 
• Irakasle batek . 
• 2 gurasok (Haietariko bat Guraso Elkartearen diruzaina izatea komenigarria litzateke, bera 

kontseilukidea izatekotan). 
• Ikasle batek 

Batzorde honen funtzioak: 
• Ikastolaren ekonomia-kudeaketaren urteko plana lantzea, ikastolaren aurrekontuarekin batera, 

Ikastolako Kontseiluak onar dezan. 
• Ikastolaren urteko balantzea lantzea, Ikastolako Kontseiluak onar dezan. 
• Ikastolaren ekonomia-kudeaketa arrunta kontrolatzea, idazkariak aldiro-aldiro aurkeztu beharreko 

informazioaren bitartez. 



• Ikastolako instalazioei eta ekipamenduari dagokienez dituen beharrak, baita ikastolaren 
mantenimenduari eta berritzeari dagokionez dauden beharrak ere I. Kontseiluari jakinaraztea, eta 
ikastolaren inbentarioaren eguneratzea kontrolatzea. 

• Ikastolaren ekonomia-kudeaketaren urteko programaren gauzatzeari buruzko urteko memoria 
lantzea, aurrekontua barne, baita ikastolaren ekipamenduari eta instalazioei dagokienez egin 
beharreko hobekuntzei eta dauden beharrei buruzko urteko memoria ere lantzea, ondoren 
Ikastolako Kontseiluak onar ditzan. 

C- ELKARBIZITZA-BEHATOKIA BATZORDEA 
Ondorengo kideok osatuko dute: 

• Zuzendaritzako kide batek 
• Orientatzaileak 
• Kontsultoreak 
• Olagarro proiektuaren arduradunak 
• 3 gurasok (Haietariko bat eskolaz kanpoko ekintzez arduraduna, posible izatekotan) 
• Ikasle bik 

Batzorde honen funtzioak honako hauek izango dira: 
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• Ikastolaren Elkarbizitza Plana egin, osatu eta abiarazi, eta, gero, jarraipena eta ebaluazioa egin 
horretaz. 

• Estamentu guzHen partaidetza akHboa bermatu, bereziki, ikasleena. 
• Harremanak hobetzeko bidean, proposamenak, egonezinak eta iradokizunak jaso estamendu 

guzHengandik, era horretara, gatazkak konpontzen eta elkarbizitza osasuntsua eratzen ikasteko. 
• Eguneroko martxan sortzen diren beharrak eta gatazkak kudeatu eta bideratzeko ekintza-protokoloak 

proposatu. 
• Berdinen arteko balizko tratu txarrak edota indarkeriazko kasuak detektatu eta adostutako neurriak 

lehenbailehen martxan jartzen direla bermatu. 
• Lankidetza sustatu nahi dugu inguruko beste erakunde, organizazio eta enHtate batzuekin, 

elkarbizitza posiHboa eta kooperazio-kultura sustatzeko. 

Hauez gain, batzorde ez egonkor hauek interesgarritzat jotzen dira: 

D- BATZORDE AKADEMIKOA 
Ondorengo kideok osatuko dute: 

• Ikasketa buruak 
• 3 irakaslek 
• 3 gurasok 
• Ikasle batek 

Batzorde honen funtzioak honako hauek izango dira: 
• Hezkuntza Proiektua eguneratu eta bere jarraipena egin. 
• Arlo akademikoaren informazioa jaso. 
• Guraso eta ikasleen iradokizunak jaso. 

E- EUSKARA BATZORDEA 
Ondorengo kideok osatuko dute: 

• Zuzendaritzako kide batek 
• HNPko teknikariak 
• 2 irakaslek 



• 3 gurasok 
• Ikasle batek 

Batzorde honen funtzioak honako hauek izango dira: 
• Ikastola barruan (eremu formaletan zein informalean) euskeraren erabilaren gaineko diagnosHkoa 

egin ikastolako komunitatearen estamentu guzHen partehartzea eta bereziki, ikasleen partaidetza 
sustatuz. 

• Ikasturteko Euskara Plana eta Memoria egitea. 
• Ikastolan eremu formalean normalkuntza plana diseinatu eta ebaluatu. 
• Eremu ez formalean normalkuntza plana diseinatu eta ebaluatu. 
• Euskal Herriko euskalgintzako eragileekin harremanetan egon eta elkarlanean aritu.


