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2020-2021 ikasturterako oharra: 
Familia agurgarriak,

Aurtengo ikasturte zaila eta ez ohikoa amaitu eta gero, datorren ikasturtea normaltasun gehiagoz aurrera eraman ahal 
izatea espero dugu baina, COVID-19 aren ondorioz gerta litezkeen balizko egoera desberdinen aurrean prest egoteko 
lanean ari gara, Eusko Jaurlaritzak bialdutako informazioa jarraituz.

Pandemiaren egoeraren aurrean 3 agertoki hartuko dira kontuan: 

1. Inongo salbuespen neurririk gabe egotea.
2. Salbuespen egoera batean egotea baimen batzuekin.
3. Salbuespen egoera batean egotea.  

Irailean, hasierarekin batera eta azken jarraibideak kontuan euki ahal izateko, zehaztapenak jakinaraziko dizkizuegu. 
Kontrakorik gertatu ezean, OOGak onartutako HH-LH eta DBH egutegia eta ordutegiarekin hasiko gara irailean.

Dena den, Eusko Jaurlaritzak oraindik zehaztu ez dituenez zeintzuk izan behar diren zerbitzuren antolaketarako baldin-
tzak Guraso Elkarteak eskaintzen dituen hainbat zerbitzu oraindik kolokan daude. 

JANTOKIKO ZERBITZUA 
Edonola ere, ohartu nahi dugu agertoki batetik bestera egun batetik bestera eman daitekela. Hiru agertokiak kontuan 
hartuta honako egoerak datozkigu: 

1. Agertokian: Ikasturte hasieran izango dena. Inongo salbuespen neurririk gabe; Jantokiko zerbitzua egongo litzateke 
Eusko Jaurlaritzaren neurriak eta osasun-segurtasunak kontuan hartuta. HHko eta LHko ikasleentzat (autonomia txikia-
goa dutenak), segurtasun eta osasun baldintza onenetan zerbitzua bermatu ahal izateko kopurua zehazten ari da.
Ikasleek jantoki zerbitzua izan arren baliteke eskolaz kanpoko ekintzarik ezin antolatu izatea ordutegi horretarako. 
DBHko ikasleriari dagokionez, ahalegin guztia eginten ari gara zerbitzua emateko. Lehenengo agertokirako atera diren 
aforoko zenbakiek ikusita horretarako ematen dute baina nonor etxean bazkaltzekotan nagusienak (haien autonomia eta 
haien ordutegia kontutan hartuta) lehenengoak izango dira etxera joango direnak. Oraindik zehazteke dago, informazio 
guztia daukagunean ahalik eta azkarren helaraziko dizuegu. ⁽*⁾

2. Agertokian: Salbuespen egoera batean egotea neurri batzuekin. Ez litzateke jantoki zerbitzurik egongo.

3. Agertokian: Salbuespen egoera batean egotea; Ikastola itxita egongo litzateke, beraz ez zen jantoki zerbitzurik egongo.
--

⁽*⁾Adi egon: egun hauetan Inika-ren bidez jantokirako aurreinskripzioa egiteko galdetegia jasoko duzue. 

GOIZEKO ZAINTZA ZERBITZUA (HAURTZAINDEGIA)
Momentuz informazio falta da eskaini ahal izango den eta zeintzuk baldintzetan izango den zehatzeko. 

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK
Irailean jakinaraziko dira. Zehaztapenak irailean argituko dira.

Egoera aldakorra izango dela kontuan izan dezazuen eta antolaketa egokirako aurrepausuak eman ahal izan ditzazuen 
asmoarekin.

--
Deustuko Ikastolako Zuzendaritza Taldea eta Guraso Elkartea.


