
                       

ESKOLALDI INGURUKO HAURTZAINDEGIAREN IBILERA BALDINTZAK 

2021/07/01 herriko kontseiluak onartu araudi hunek Zuraide herriko eskolaldi inguruko haurtzaindegiaren ibilera 

kudeatzen du. Bere barne araudiak osatzen du dokumentu gehigarri bezala loturik.  

Eskolaldi inguruko haurtzaindegia hautuzko zerbitzu bat da eskola publikoko haurren alde antolatua dena. Bere 

lehen eginkizuna da eskola aitzin eta ondotik haurren hartzearen segurtatzea ingurune seguru batean.  

Eskolaldi inguruko haurtzaindegiaren kudeaketa herriko etxearen gain da. Bere antolaketa eskola publikotik arrunt 

bereiz da. Izen emateak herriko etxearen zerbitzuen ondoan baitezpada egin behar dira 

 
➢ IZEN EMAITEA : 

Zure haurraren izen ematea egiazkoa izanen da bi gauza hauek egin ondotik : 

1. herriko etxeko internet gunean (www.commune-souraide.fr, bizi soziala / ikastetxeak) aurkituko duzun izen 
emateko orria osatu. 

2. eta mailez herriko etxeko idazkaritzari bilatu.  

 
➢ PREZIOAK : 

 
HILABETEKO HARPIDETZA * NOIZTENKAKOA 

Haur batentzat 20€  

3.50€ / presentzia eta / haur Bi haurrentzat 31€ 

Hiru haurrentzat 36 € 

 
* Hilabeteko prezioa ezarria izanen da hilabetean 5garren egun presentziaren ondotik. 
 
Prezioa aplikagarria da haurra herriko langilearen ardurapean utzia den unetik edozein presentzia denborarentzat.  
 
 

➢ FAKTURATZEA : 

Haurtzaindegia hilabete bukaeran fakturatua da presentzien arabera, aitzin ikusiak diren bazkarien arabera. 

Kasu : fakturak nahi ala ez azken epea aitzin ordaindu behar dira. Oroitarazte urratsek ez badute erantzunik 

ukaiten, haurraren izen ematea gelditua izanen da zor dena pagatu arte. 

 

➢ PAGATZE MOLDEAK : 

Ondoko hilabete hastapenean igorria da faktura eta ordaintze epea 10 egunekoa da.  

Izen emate orrian hautatu 
duzunaren arabera 

➢ Diru kentze automatikoz zure banku kontuan hilabeteko 15ean. Honi 
dagokion  BIC IBAN agiria gehitu beharko duzu eman dautzugun eta 
izenpetu beharko duzun diru-kentze automatikoaren agirian (honi 
loturik zure RIBa ezarriz izenpetzekoa). 
Hilabete hastapenean igorria izanen zautzu faktura, zure kontsumoaren 
kontrolatzeko eta zure kontuaren horniduraren zaintzeko. 

 ➢ Txekez « Trésor public »-en izenean osatua 

 

http://www.commune-souraide.fr/


                       
 

➢ HAURTZAINDEGIA : 

Haurrak haurtzaindegiaz arduratzen diren herriko langileen zaintzapean eta ardurapean dira. Langileek kasu egiten 

dute haurrak okupatzeko igurune seguru batean.  

Eskolatik ateratzean hartua ez izanen den edozein haur zuzenean haurtzaindegiaren esku utzia izanen da. 

Presentzia oro fakturatua izanen da.  

Idekitze tenoreak dira   

• Goizetan : 7.30-8.35 

• Aratsetan : 16.15-18.30 

Debekatua da, haurtzaindegian diren haurren adinerako ez egokiak izanez,  gatazka iturri edo arriskutsuak izaiten 

ahal diren puska pertsonalen ekartzea.  

Aratsaldeko askaria ez da hornitua bainan haurrak berea ekartzen ahal du. 

 

➢ HAUR ETA HELDUEN BIZI ARAUAK : 

Haurtzaindegi denbora atsedenaldi bat izanez haurrentzat, laño eta lasaia izan behar da. Hortarako haurrek bai 

pertsonak, bai materiala eta orokorki jendarteko biziaren arauak errespetatu behar dituzte : galdegiten dautzuegu 

beraz ongi irakurtzea eta zuen haurrari ongi azaltzea loturik dagon barne araudia. Zure izenpetzeak baieztatuko 

dauku engaiamendu horiek errespetatuko dituzuela.  

 

 

Milesker dokumentu honen ongi irakurtzea eta atxikitzea aginduen errespetatzeko.  

Izen emate orria izenpetuz, onartzen dituzu azalduak diren baldintzak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       
ESKOLALDI INGURUKO HAURTZAINDEGIAREN BARNE ARAUDIA  

Haurrak nahi ala ez irakurri behar du dokumentu hau bere burrasoekin 
 

Eskolaldi denbora atsegin, pausu eta lagun arte memento bat izan behar da.  

Hortarako galdegiten dautzuegu kasu egitea zure haurrak ondoko aginduak errespeta ditzan :  

 

 

 
 

• Aginduak aditzen ditut 

• Materiala eta gela errespetatzen ditut 

• Bukatua dutalarik, baliatu dutan guzia altxatzen dut 

• Ongi ikasia naiz eta behar bezala mintzatzen naiz helduekin eta nere lagunekin 

• Nere lagunen ideiak errespetatzen ditut ados ez banago ere 

• 5 hitz magiko hauek erabiltzen ditut : 

Egun on – Plazer baduzu – Milesker  –  Barkatu –   Ikus arte 

 
 

 
 
 

• Ez dut laidoztatzen eta ez dut gordinkeriarik erraiten 

• Ez naiz lagunez edo helduez trufatzen 

• Ez dut bortizkeria erabiltzen, ez dut nehor pusatzen, ez naiz borrokatzen 

• Nere lagunen adinerako ez egokiak izanez, gatazka iturri edo arriskutsuak izaiten ahal 

diren puska pertsonalik ez dut ekarri behar.  
• Ez dut lasterka edo oihuka ibili behar haurtzaindegian 

 

 

 

 

 

 

 

ERRESPETUTSU EGOITEN BALDIN DAGIRA ! 
  

Haurraren jokabidea garbitasun, segurtasun eta jendetasun arauekin ez bada egokitzen, 

haurtzaindegiko langileek ondoko zigorrak hartzen ahalko dituzte : 

1. Ahozko abisua haurrari emana eta pedagogiko gaztigua ; 

2. Huts larri edo usu eginaren kasuan, langileek herriko etxea abisatzen dute eta hunek behar diren neurriak 

hartuko ditu eta burrasoeri jakinaraziko.  
 

Haur(aren-en) izenpetzea :                                             Burraso(aren-en) izenpetzea :  

 

 

 

ZER EGIN BEHAR DUT : 

EGIN BEHAR EZ DUTANA : 

 

 

 

Gauza berri batzuen 

entseatzeko dretxoa badugu 



                       
FICHE D’INSCRIPTION A LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

ESKOLALDI INGURUKO HAURTZAINDEGIAN IZEN EMATE ORRIA 
Mois / Année : ……………………………. Hilabete/Urtea : …………………………. 

➢ RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS /  ARGIBIDE ADMINISTRATIBOAK: 

DETAILS / XEHETASUNAK ENFANT / HAUR 1 ENFANT / HAUR 2 ENFANT / HAUR 3 

NOM / PRENOM : 
DEITURA/IZENA  

   

DATE DE NAISSANCE : 
SORTEGUNA 

   

CLASSE : 
KLASEA 

   

➢ PLANNING INSCRIPTION(S) / IZEN EMATEEN ORDUTEGIA: 

DETAILS / XEHETASUNAK ENFANT/ HAUR 1 ENFANT/ HAUR 2 ENFANT / HAUR 3 

SEMAINE 1/ LEHEN ASTEA:  

DU            AU           /                
-TIK                RA 

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna        
 vendredi/ ortzilarea 

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna         
 vendredi/ ortzilarea 

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna        
 vendredi/ortzilarea 

SEMAINE 2 / 2GARREN ASTEA:  

DU            AU           /           -
TIK                RA  

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna        
 vendredi/ ortzilarea 

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna         
 vendredi/ ortzilarea 

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna        
 vendredi/ ortzilarea 

SEMAINE 3 / 3 GARREN 

ASTEA:  

DU            AU           /          -TIK                

RA  

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna        
 vendredi/ ortzilarea       

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna         
 vendredi/ ortzilarea 

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna        
 vendredi/ ortzilarea 

SEMAINE 4/ 4GARREN ASTEA :  

DU            AU           /           -
TIK                RA         

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna        
 vendredi/ ortzilarea 

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna         
 vendredi/ ortzilarea 

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna        
 vendredi/ ortzilarea 

SEMAINE 5 / 5GARREN ASTEA:  

DU            AU           /           -
TIK                RA  

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna        
 vendredi/ ortzilarea 

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna         
 vendredi/ ortzilarea 

 lundi/astelehena         
 mardi /asteartea 
 jeudi / ortzeguna        
 vendredi/ ortzilarea 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et du règlement intérieur de la garderie 
périscolaire et m’engage à le respecter/ Aitortzen dut izen emateko baldintzak eta eskolaldi inguruko 

haurtzaindegiaren barneko araudia irakurtu ditutela eta errespetatuko ditutela  

  Je m’engage à prendre en charge les frais de garderie de mon (mes) enfant(s) et de régler la facture/ 
Haurtzaindegiko fakturen pagatzea engaiatzen naiz  

 Par prélèvement automatique / Diru  kentze automatikoz 
 Par chèque/ Txekez  

 Je m’engage à signaler tout changement qui pourra intervenir au cours de l’année scolaire (coordonnées 
téléphoniques, adresse, RIB…)/ Engaiatzen naiz eskolako urtean zehar gertatzen ahalko diren edozoin 

kanbiamenduen seinalatzea (telefonoko zenbaki, helbide,RIB…) 
 

Date / Data : ………………………………… Signature du(des) parent(s) / Buraso (aren) (en) sinadura 

précédée de la mention « lu et approuvé »/« Irakurtu eta onartu » aintzin ezarriz 


