
GARRAIOKO ARAUDIA 

 Garraio-eskubidea izateko, ikaslearen helbideak ikastetxetik 2km edo 
urrunago egon behar du, eta Oiartzungo lurralde edo eremuen barnean 
egon behar du. Bi baldintza hauek betetzea erabat beharrezkoa da, garraio 
eskubidea izateko.   

 

 Delegazioak ordaintzen duen ibilbideren batean leku librerik balego, aurreko 
baldintza betetzen ez duten ikasleek ere erabiltzeko aukera izan dezakete, 
eskolako Zuzendaritzak eta Guraso Elkarteak horrela erabakiz gero eta 
Delegazioak aplikazio bidez honela onartuz gero.  

 

 Leku libreak erabiltzeko baimena epe mugatukoa izan daiteke. Baimena 
eman ala ukatu Delegazioari dagokio. Emandako baimena edozein unetan 
ezeztatu ahalko da, antolakuntza arrazoiak direla-eta edo/eta leku librea 
erabili behar badu lehenengo puntuan zehaztutako baldintzak betetzen 
dituen ikasleren batek.  

 

 Autobuseko zerrendetan ez dauden ikasleek ezin izango dute garraioa 
erabili, nahiz eta leku libreak izan.  

 

 Ikasleei ez zaie utziko autobusez edo geralekuz aldatzen, Zuzendaritzak 
berariazko baimenik eman ezean.  

 

 Hezkuntza Sailak kontratatutako eskola-garraioaren ibilbideko geltokirik 
hurbilenetik 2 kilometrora edo urrunago badago ikasleen etxea, joan-etorri 
horiek eskola-garraioko banakako laguntzen deialditik ordainduko dira.  

 

 Ikasleak ez dira inoiz bakarrik utziko. Autobusa geltokira iritsi eta gurasoak, 
tutore legalak edo adinez heldua den norbait bertan ez badaude, ikaslea 
ikastetxera itzuliko da eta gurasoek / tutore legalek bertara joan beharko 
dute bila. Begiraleek Zuzendaritzara deituko dute eta hauek arduratuko dira 
gurasoei deitzeaz eta haiek etorri bitartean ikaslearen ongizateaz. 

 

 Ikasleek geltokitik etxera bakarrik joan behar badute, gurasoek bakarrik 
uzteko baimena sinatu beharko dute. 

 

 Ikasleren batek autobusa galduko balu, begiraleek edo ikasleak berak, 
adinaren baitan, Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio eta honek bideratuko 
du egoera ikasleen guraso edo tutore legalekin.  

 

 Ikasleek ezin izango dute beraiek bere kabuz garraiatu ezin duten ezer 
ekarri. Ekartzen dutena poltsa baten barruan egongo da. 

 

 Goizeko patio-zaintza hobetzeko pertsona bat kontratatuko du Guraso 
Elkarteak. Honen ordainketa burutu ahal izateko garraioa erabiltzen duten 
familiak 25 euro urtean ordaindu behar dute. 

      
 
Aipatutako arauak betetzen ez diren kasuetan beharrezkoak diren neurriak 
hartuko dira.  


