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LARRABETZU LHIko IKASLEEN GURASOEN BATZAR NAGUSIAREN 

JARDUNBIDE ARAUAK 

 

 

[1] Sarrera 

 

Gurasoen batzar nagusia berariazko organoa da aita-amek ikastetxearen kudeaketan parte har 

dezaten. Ikasleen ama, aita eta tutore guztiek osatzen dute batzarra (Euskal Eskola Publikoari 

buruzko Legearen 38. artikulua). 

 

[2] Eginkizunak 

 

2.1  Gurasoen batzar nagusia bilgune egokia da ondokoak gauzatzeko: proposamenak eztabaidatu, 

proposamenak aurkeztu, erabakiak hartu, Larrabetzu LHIren jardunbideari buruzko alderdi 

guztiez jabetu, eta EEPLren 38. artikuluak jasotzen dituen gainerako eginkizunak bete, besteak 

beste ondokoak:  

 

a) Egokitzat jotzen dituen proposamenak ikastetxeko beste organo batzuei helaraztea, betiere 

organo horien eskumenekoak diren gaien ingurukoak badira, hala nola, irakaskuntza-

programaren garapena, heziketa-programaren garapena, eskolaz kanpoko jardueren zein 

jarduera osagarrien garapena eta urteko kudeaketa-programaren garapena. 

 

b) Zuzendaritza-taldeko kideekin eta irakasleen klaustroarekin harremanetan egotea, 

ikastetxearen hezkuntza-proiektuaren garapena albait eraginkorrena izan dadin.  

 

c) Aita-amen ekimena sustatzea ikastetxearen jardueran gogoz parte har dezaten.  

 

d) Batzar nagusiaren bilkuretan, araututako organoetako kide diren aita-amei kudeaketaren 

gaineko informazioa eskatzea. 

 

e) Jardunbide-arauak onartzea. 

 

2.2  Batzar nagusiak ikastetxearen kudeaketari buruzko agiri guztiak eskuratu ahal izango ditu, 

isilpekotzat jotakoak izan ezean, eta ikastetxeari lotutako zeinahi gobernu-organok hartutako 

erabaki edo irizpen orokorrei buruzko argibideak eskatzea izango du. 

 

[3]   Batzar-deiak 

 

3.1  Gurasoen batzar nagusiak legez eratutako Larrabetzu LHIko guraso elkartearen esku lagatzen du 

bilkura arruntetarako deia egiteko eginkizuna. Nolanahi ere, batzar-deia egin baino lehen, guraso 

elkarteak Ordezkaritza Organo Goren (OOG) edo Eskola  Kontseiluarekin koordinatu eta harekin 

adostu beharko du aztergaien zerrenda. 

 

3.2  Batzar-deiak halako eran egingo dira, non ikasleen ama, aita edo tutore guzti-guztiek jasoko 

duten, gutxienez batzarra izan baino aste bete lehenago. Hala berean, batzarrean jorratuko diren 

gaien inguruko argibideak jaso behar dituzte.  

 

3.3  Batzar nagusia halabeharrez ikasturtearen lehen hilabetean bildu behar da, eta batzar horretan, 

gutxienez, ondoko gaiak aztertu behar dira: 

 

a) Ikasturte berriko urteko plangintza. Plangintza horretan, besteak beste, jarduera osagarriak, 

eskolaz kanpoko jarduerak eta liburuen kudeaketa solidarioa bultzatzeko programa aztertuko 

dira. 

 

b) Eskola jantokia: aurreko ikasturteko balantzea eta ikasturte berriko aurreikuspena. 

 

3.4  Bilkura edo saio arruntez gain, ezohiko batzarrak edo batzar bereziak egin daitezke interes 

orokorreko gaiak aztertzeko, OOGn ordezkaritza duten aita-amek, ikastetxeko zuzendaritza-

taldeko kideek edo guraso guztien hamarrenak eskatuta.  
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[4] Jardunbidea 

 

4.1  Batzar nagusia arteztu eta dinamizatzen duen taldea, gutxienez, deia egiten duen organoko kide 

bik eta OOGn ordezkaritza duten gurasoetako bik osatu behar dute. Edonola ere, aurreko 

baldintzak ez dira elkarren baztertzaile. Aipatutako taldeak batzar nagusia dinamizatu behar du, 

aztergaien zerrenda jorratu eta jarraitu beharreko prozedurak nahiz metodologia betearazi behar 

ditu, betiere jardunbide-arau hauei jarraiki.  

 

4.2  Legez eratutako gurasoen batzar nagusiko idazkariak bilkuren aktak idatzi eta gorde beharko 

ditu. Aktetan, gutxienez ondoko alderdi hauek jaso beharko dira: aztergaien zerrenda, 

eztabaidatutako gaiak eta hartutako erabakiak. Eskolako zuzendaritzari aktaren kopia bat 

emango zaio; ikastetxeari lotutako edozein aitak, amak edo tutorek eskuratu ahal izango ditu 

batzar nagusiaren bilkuren aktak.  

 

4.3  Adostasunez edo bozketaz hartzen diren batzar nagusiaren erabakiak eta OOGri egindako 

proposamenak gurasoen gehiengoaren nahitzat hartuko dira. Hala, proposamen horiek 

ikastetxearen gobernu-organoen aurrean lotesleak izan ez arren, organo horiei helaraziko zaizkie, 

aintzat har ditzaten.  

 

4.4  Bozketa egitekotan, batzar nagusian edo ordezkatua den ama, aita edo tutore bakoitzak botoa 

emateko eskubidea izango du. Oro har, eskua jasozko bozketa egingo da, batzar nagusiko 

kideren batek ezkutuko bozketa egiteko proposatu ezean. Hala gertatuz gero, batzar nagusia 

artezten duen taldeak beharrezko bitarteko guztiak prest eduki beharko ditu bozketa-modu hori 

bermatzeko. Batzar nagusiaren erabakiak batzarrean diren pertsonen edo ordezkatuen gehiengo 

soilez hartuko dira, hots, baiezko botoen kopurua ezezko botoena baino handiagoa bada; batzar 

nagusiaren jardunbide-arauak aldatzeko bozketan izan ezean. Azkenetarako, gehiengo absolutua 

behar da, hau da, batzarrean diren kideen erdiaren baiezko botoa eta, gutxienez, baiezko beste 

bat.  

  

4.5 Ama, aita edo tutore bat batzar nagusira joan ezin bada, ordezkaritza laga ahal izango dio beste 

ama, aita edo tutore bati, ondore guztietarako. Ordezkaritza idatziz adierazi behar da eta batzar 

nagusiko idazkariaren esku egon beharko du bilkura hasi baino lehen. Nolanahi ere, batzarrean 

den pertsona bakoitzak, bere buruaz gain, ezin izango du ama, aita edo tutore bat baino gehiago 

ordezkatu.  

 

[5] Onarpena eta ondorioak  

 

5.1  Arau hauek behean jarrita dagoen datan onartu dira batzarrean egon direnen gehiengo absolutuz, 

eta horrela jasota gera dadin, artezkaritza-taldeko kideek sinatu eta Larrabetzu LHIren AJAri 

gehitu zaizkio eranskin gisa.  

 

5.2  Arau hauek indarrean egongo dira Larrabetzu LHIko ikasleen gurasoen batzar nagusian beste 

jardunbide-arau batzuk gehiengo absolutuz onartzen diren arte. 
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