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         Jantoki eta Haurtzaindegirako izen-ematea:
          2020-2021 Ikasturtea

Zerbitzua aurreko urteetan erabili bada ere, inika bidez eman behar da izena, nahitaez.
(*) Aurreinskripzioa uztailean egin bazenuten, ez duzue berriro egin behar.
(**) Gakoak ez dakizkitenek edo ez dituztenek Ikastolako idazkaritzan eskatu beharko dituzte.

Izen-ematea Jantoki eta Haurtzaindegi zerbitzuetarako: 
Inika bitartez (web edo app bidez).

Izen-emateko epea:
Abuztuaren 26etik Irailaren 3a arte.

Modifikazioak egiteko epea:
Irailaren 4tik Irailaren 20a artea.

Kontuan izan egoera orokorra oraindik ez dagoela argi. Baliteke, okerrera joz gero, zerbitzua ezin eskaintzea.

  Izena-emateko urratsak:..........

Behin Inikan sartuz gero honako pausuak jarraitu behar dituzue izena-eman ahal izateko:

. Seme-alaba bakoitzaren esparruan sartu.
Garrantzitsua: Izen-ematea seme-alaba bakoitzeko egin behar da.

. Kudeaketa +  botoiaren barne        Kanpo Ekintzak botoia sakatu.
Bertan egonda, Inskripzioa hitza klikatu.
Sakatuz gero agertuko dira: Haurtzaindegia eta Jantokia aukerak.

. Haurtzaindegia botoiaren barne.
Zerbitzua erabiliko baduzu egin klik eta gorde agertzen den aukera bakarrean (H1ean). 

. Jantokia botoiaren barne. 
Zerbitzua erabiliko dituen egunetan apuntatu eta gorde.

--
Hurrego orrialdean prozesuaren argazki-pantailak dituzue.

Edozein zalantza argitzeko idatzi helbide honetara: jantokia@deustukoikastola.eus
--

Jantoki Batzordea
www.deustukoikastola.eus
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1. Kudeaketa + botoiaren barne:
 
     Kanpo ekintzak botoia dago. Sakatu.

2. Bertan egonda, Inskripzioa hitza klikatu.

Sakatuz gero agertuko dira:
Haurtzaindegia eta Jantokia aukerak.

3. Haurtzaindegia.

Zerbitzua erabiltzeko asmoa baduzu egin klik eta gorde 
agertzen den aukera bakarrean (H1ean).

4. Jantokia.

Zerbitzua erabiliko dituzuen egunetan apuntatu eta gorde.

  Izena-emateko urratsak webaren bidez (argazki-pantailak):
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1. Kanpo ekintzak + botoia sakatu:
 
     Atal honen barnean behin sartuta:

2. Borobildun “+” ikurra sakatu.

Sakatuz gero agertuko da:
Jantokiaren aukera.

3. Jantokia.

“JANTOKIA” hitzaren ondoko gezia sakatuz gero 
egunak aukeratzeko fitxa agertuko da:

  Izena-emateko urratsak apparen bidez (argazki-pantailak):
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4. Egunak aukeratu.

5. Matrikulatu eta gorde.

* Behin egunak aukeratuta ez ahaztu 
“Gorde” botoia sakatzea eta “Nire aktibitateak”
fitxan egiaztatzea.

  Izena-emateko urratsak apparen bidez (argazki-pantailak):


