
 

 

APURKETA ETA LAPURKETEN PROTOKOLOA 

Egoera desberdinen aurrean honela jokatuko da: 

● 1go EGOERA: 

Ikasle batek edo batzuek kalteak eragiten dizkionean bidegabeko erabileragatik edo          
nahi gabe ikastetxeko lokalei, altzariei, materialariedo dokumentuei, edo        
hezkuntza-komunitateko gainerako kideen gauzeei, jokabide hori ikastetxeko       
bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabidea ez denean. (31. artikulua e tala) 

Neurri zuzentzailea: Bizikidetzaren aurkako falta bideratuko da: 35. artikuluaren e)          
atala aplikatuko da. Ikasleak lan hezigarriak edo eragindako kalte materialak          
konpontzeko lagungarriak diren zereginak egingo ditu.  

Aurreko neurri zuzentzailea aplikagarria ez bada, konponketa lanak enpresa         
espezializatu batek egin behar dituelako (adibidez, lehioen apurketak), ikasleari ekintza          
osagarrietan parte hartzeko eskubidea eten egingo zaio. 

 

● 2. EGOERA:  

Identifikatu ezin izan diren ikasle batek edo batzuek kalteak eragiten dizkionean           
bidegabeko erabileragatik edo nahi gabe ikastetxeko lokalei, altzariei, materialariedo         
dokumentuei, edo hezkuntza-komunitateko gainerako kideen gauzeei, jokabide hori        
ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabidea ez denean. (31. artikulua e            
atala). 

Neurri zuzentzailea: Maila guztietan ekintza osagarriak egiteko aukera mugatuko da. 

 

● 3.EGOERA:  

Ikasle batek edo batzuek nahita kalteak eragiten dituenean ikastetxearen         
instalazioetan edo ondasunetan, ikastetxeko langileei, beste ikasle batzuei edo beste          
persona batzuei. 

Neurri zuzentzailea: Bizikidetzaren aurkako falta larria bideratuko da: 36. artikuluaren          
a) atala aplikatuko da. Ikasleak lan hezigarriak edo eragindako kalte materialak           
konpontzeko lagungarriak diren zereginak egingo ditu.  

Aurreko neurri zuzentzailea aplikagarria ez bada, konponketa lanak enpresa         
espezializatu batek egin behar dituelako (adibidez, lehioen apurketak), edo aukera hau           
posible izanda ikasleak ezezkoa erantzuten badu, egindako kalteen ordaina eskatuko          



 

zaie guraso edo tutoreei. Gainera, ekintza osagarrietan parte hartzeko eskubidea eten           
egingo zaio ikasleari. 

 

● 4. EGOERA:  

Identifikatu ezin izan diren Ikasle batek edo batzuek nahita kalteak eragiten           
dituenean ikastetxearen instalazioetan edo ondasunetan, ikastetxeko langileei, beste        
ikasle batzuei edo beste persona batzuei. 

Neurri zuzentzailea: Maila guztietan ekintza osagarriak egiteko aukera mugatuko da. 

 

● 5.EGOERA:  

Ikasle batek edo batzuek beste ikasle bati edo batzuei ondasun mota desberdinak            
lapurtzen diztuztenean. 

Neurri zuzentzailea: Bizikidetzaren aurkako falta larria bideratuko da. Posible bada,          
lapurtutako ondasunaren itzulera eskatuko da eta hau posible ez balitz, guraso edo            
tutoreei lapurtutakoaren ordainketa eskatuko zaie. Honetaz aparte, ikasleek lan         
hezigarriak egin beharko dituzte. 

 

● 6.EGOERA:  

Identifikatu ezin izan diren ikasle batek edo batzuek beste ikasle bati edo batzuei             
ondasun mota desberdinak lapurtzen diztuztenean. 

Neurri zuzentzailea: Maila guztietan ekintza osagarriak egiteko aukera mugatuko da.           
Kasu honetan ondoko pausuak emango dira: 

1. Tutoreak gelan gertatutakoaren inguruko informazioa jasoko du. 

2. Zuzendaritza taldeari geratatutakoaren berri emango zaio. 

3. Tutoreak lapurreta jasan duen ikaslearen gurasoei gertatutakoaren berri        
emango die eta hauek hezkuntza sailaren aurrean erreklamazioa jarri nahi          
baldin badute, eman beharreko pausuen jarraibideak azalduko dizkie. 

 

OHARRA: Lapurketen kasuan, gurasoei jakinarazi behar zaie, indarrean 
dagoen legediaren arabera ikastetxea ez dela ikasleen ondasunen 



 

erantzule. Hala ere, gurasoei azalduko zaie eskubidea dutela hezkuntza 
sailaren aurrean erreklamazioa jartzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


