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Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 20a
Familia eta ikasle maiteak:
Gure lehen nahia da gure babesa eta maitasuna adieraztea, eta, era berean, egoera berezi horien
barruan ondo egon zaitezten nahi dugu. Salbuespenezko aldi horretan, oso zaila izan da ikastetxeak
hartzen zituen erabakien berri izatea. Etengabe gertatzen diren aldaketek behin betiko proposamena
egitea eragotzi digute orain arte.
Lehenik eta behin, zuen ondoan lanean jarraituko dugula ziurtatu nahi dizuegu, eta zuen semealabek bidaltzen dizuegun zereginetan lanean jarraitzearen garrantzia azpimarratzen dizuegu.
Informazio kontraesankor eta ez oso argi askoren ondoren, ostiralean, hilak 14, jarduera-protokoloa
jaso genuen, ikastetxean egiten ari ginenetik asko aldatzen ez dena.
Horregatik guztiagatik, ikasturtearen amaierari eta ekaineko data garrantzitsuei buruzko
informazioa ematen dizuegu:
HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN HEZKUNTZA
• Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikasleek on-line jarraituko dute lanean ikasturtea amaitu
arte, ekainaren 19ra arte.
• Tutore bakoitzak elkarrizketa pertsonal bat egingo du familia bakoitzarekin, errefortzuko materiala
entregatzeko eta ikasturte amaierako txostena entregatzeko. Familia bakoitzari data eta ordu bat
jakinaraziko zaio jende gehiegi bildu ez dadin.
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Tutoreak familia bakoitzarekin harremanetan jarriko dira eta banan-banan deituko dute.

OSTIRALA
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BIGARREN HEZKUNTZA

• Bigarren Hezkuntzako 1., 2. eta 3. mailako ikasleak ere ez dira ikasgeletara itzuliko, eta beren zeregin
telematikoak betetzen jarraituko dute, irakasleen kontrolpean.
• Ekainean ohiko eta ezohiko ebaluazioak egingo dira (azken hori ohikoan gainditu ez duten
ikasleentzat).
• Gutxieneko edukiak lehen bi ebaluazioetakoak dira, eta ekainaren 17ra arte egiten den lan guztiak
emaitzak hobetzeko balio du.
• Ikasgai batzuetan errefortzuak behar dituzten 4. mailako ikasleek ikastetxera joateko aukera izango
dute, notak igotzeko aukera emango dieten aurrez aurreko eskoletarako, betiere familiek baimena
ematen badute eta beharrezko norbera babesteko ekipamendu guztiak baditugu.
• Aurreko sendotze-eskolak talde txikietan egingo dira, maiatzaren 28tik aurrera, eta guztiok arituko
gara erantzukizunez. Ordutegiak ikasle bakoitzari jakinaraziko zaizkio.
• Ohiko ebaluazioa ekainaren 8etik 12rako astean egingo da.
• Ez ohiko ebaluazioa ekainaren 17an eta 18an egingo litzateke.
• Azkenik, notak eta indartze-lanak aurrez aurre emango zaizkie ikasle eta familiei, eta hitzordua
hitzartuta egongo da honako hauetarako:
▪ Ohiko eta ohiz kanpoko oharrak ematea
▪ Beharrezko eranskinak
▪ Ikasturteko liburuak biltzea
▪ Udako indartze-lanak entregatzea, beharrezkoa izanez gero • Tutoreekin elkarrizketak
egiteko datak. Aurretiko hitzordua beharko dute, ikastetxean arriskurik ez izateko (tutoreek ordua
proposatuko dizuete)
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Jaso ezazue gure maitasun guztia eta besarkada bero bat
Zuzendaritza taldea

