IKASLEENTZAKO UNIFORMEA
Ikastetxearen jantzi arauek baliabide garrantzia dute. Arauek, Ikasleen GHPko agertzen diren
bizikidetza eta diziplinaren ohiturak asmatzen eta garatzen laguntzen dute.
Arautegiaren arabera derrigorrezkoa da ikastetxeko uniformea jantzita ekartzea ekintza
guztietarako (autobusetan ere bai -bai zentrora joaterakoan bai etxera itzultzerakoan, ikasleek
jertseaz joan behar izango dute ez CVa- eta bere kasuan kanpoko jantziaz), Haur Hezkuntzatik
Bigarren Hezkuntzako 4. mailara arte.
Ikasle orok izen eta abizenak jarriko ditu jantzi guztietan (inizialak saihestuz).
Ikasleek bere motxila eta berokia gordetzeko leihatilak edukiko dituztenez gero, hauek espazio
posible txikiena har dezatela gomendatzen dizuegu.
Ondoren zehaztuko dizkizuegun jantzi guztiak zenbait dendatan eros ditzakezue, beti ere
Ikastetxearen ereduen arabera.

•

Haur Hezkuntzako 1. Zikloko ikasleentzako uniforme jantziak (1-2 urte):
-

Txandala, ikastetxeko ereduaren arabera

-

Mahuka laburreko niki beixa

-

Ikasturte

hasierako

bileretan

motxila

korporatibo arina eta garbitzeko erraza emango dizuegu; beraz, ez duzue erosi
behar.

•

Haur Hezkuntzako 2. Zikloko ikasleentzako uniforme jantziak (3, 4 eta 5 urte):
-

Niki urdin argia CV eredukoa

-

Neskentzat: Pitxia (gorputz lisoa eta gona tolesduna) urdin ilun koloreko jertse(*)
irekiarekin edo uhaldun gona tolesduna edo praka gris (tergalezkoa) laburra edo
luzea urdin ilun koloreko jertse lepoko hirukidunarekin ere eraman daitezke.

-

Mutilentzat: praka gris (tergalezkoa) laburra edo luzea eta urdin ilun koloreko
jertse(*) lepoko hirukiduna

-

Beroki urdin iluna

-

Galtzerdi (orkatilaren gainetik) edo leotardo urdin ilunak

-

Oinetakoak beltzak eta lokarririk gabekoak eta klasean
egoteko zapatila urdin ilunak

-

Osagarri urdin ilunak

-

Ikastetxeko ereduaren araberako txabusina

-

Haur Hezkuntzako 2. zikloko ikasleentzat (3, 4 eta 5 urte) kirol txandala

-

Ikasturte hasierako bileretan motxila korporatibo arina eta garbitzeko erraza
emango dizuegu; beraz, ez duzue erosi behar.

•

Lehen Hezkuntza eta DBHko ikasleentzat:
-

Alkandora urdin argia pikartadura zuridun urdin iluna gorbatarekin edo niki urdin
argia CV eredukoa (mahuka labur edo luzeko nikia) gorbatarik gabe.

-

Beroki urdin iluna

-

Galtzerdi (orkatilaren gainetik) edo leotardo urdin ilunak

-

Oinetakoak beltzak

-

Klasean egoteko zapatila urdin ilunak (Lehen Hezkuntzako 1. mailatik 6. mailara)

-

Osagarri urdin ilunak

-

Ikastetxerako kirol-jertsea CV eredukoa (gelan, jantokian eta jolas-orduan egoteko)

-

Neskentzat: Pitxia (gorputz lisoa eta gona tolesduna) urdin ilun koloreko
jertsearekin(*) edo uhaldun gona tolesduna edo praka gris (tergalezkoa) luzea.

-

Mutilentzat: praka gris (tergalezkoa) laburra edo luzea eta urdin ilun koloreko
jertse(*) lepoko hirukiduna

(*) Jertsea: Badago, hala nahi izanez gero, Ikastetxearen ezkutua ezkerreko mahukan
josita eramateko aukera.
(*) Gonak beti mantendu behar izango ditu luzera begiratua eta apala, GHPko agertzen
diren bizikidetza eta diziplinaren ohiturak garapenaren arabera.

•

Heziketa Fisikoa eta Igeriketa:
-

Haur Hezkuntzako 2. zikloko ikasleak (3, 4 eta 5 urte) kirol egunetan kirol txandala
(iraila, urria, maiatza eta ekaina hilabetetan urdin iluneko kirol praka laburrekin etorri
ahal izango dira) eta lepoan azpildura urdina duen kamiseta zuria jantzita etorriko
dira etxetik.

-

Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzako ikasleek (arropaz aldatuko dira
ikastetxean):
o

Lepoan azpildura urdina duen kamiseta zuria.

o

Praka laburra urdin ilunak.

o

Kirol oinetakoak (edozein mota eta koloretakoak).

o

Galtzerdi zuriak.

o

Txandala: derrigorrezkoa da kirol txapelketetan parte hartzen duen
ororentzat. Gainontzekoentzat borondatezkoa da, nahiz eta, kirol eskoletan
txandala erabiliz gero, ikastetxearen eredukoa izango den.

o

Igeriketa: Bainu-jantzia (neskak), bainu-praka laburra edo slipa (mutilak),
txankletak, betaurrekoak, bainu-oinetakoak edo txapinak
(gomendatuak), bainu-txanoa (silikonazkoa hobe) eta toaila,
edozein markatako eta koloreko soka poltsa batean.
CV ereduko bainujantzi erosteko posibilitatea duzue. Bakarrik
eskolaz kanpoko Igeriketako lehiaketetarako derrigorrezkoa izango da.
Ikastetxeak bainu-txanoak (4€) saltzen ditu.

•

Kiroletako eskolaz kanpoko uniformea:
Kiroletako eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzen duten ikasle haiek guztiek
lehiaketarako, osatuta dagoenerako, ezarritako ekipamendua erabili behar izango dute:

•

-

Oinarrizko ekipamendua (galtza, kamiseta, media)

-

Txandala

-

Entrenamenduko sudadera

-

Jaka luzea (aukerakoa, baliozkoa eskola-erabilerarako)

-

Kirol-poltsa (aukerakoa)

Batxilergoko jantziak:
Batxilergoko ikasleek bere arroparekin etorri behar dute ikastetxera. Bere jantziak, ere bai,
GHPko agertzen diren bizikidetza eta diziplinaren ohiturak asmatzen eta garatzen laguntzen
du. Horregatik, Batxilergoko jantzia begiratua eta apala izan behar duela uste dugu. Beraz,
ikasleek barruko arropa ez erakustea, zentrora hondartza txankletetan eta kiroletako
kamiseta mahukagabeekin ez joatea lortu behar dugu... Makillajea eramatekotan hau
zuhurra izan beharko da.
Batxilergoko ikasleen gurasoen nahiaren arabera, nahi dutenak ikastetxeko uniformea
erabili ahal dute.

