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Guraso eta ikasle agurgarriok: 
 
Idatzi honen bidez jakinarazi nahi dizuegu Eskola Kontseiluak, 2019ko urriaren 30ean ohiko 
bilkuran bilduta, Musika Eskolako Barneko Funtzionamendu araudia moldatu duela, justifikatu 
gabeko eskola-hutsegiteez bezainbatean. Eskola Kontseiluak berak honela erabakita, 
informazio-kanpainari ekin diogu orain, zuei arau hau ezagutarazteko xedez, Eskolako ikasle 
guztiek bete behar baitute. 
 
Jarraian justifikatu gabeko eskola-hutsegiteen araudi berria helarazten dizuegu. Araudia 
eskuragarri duzue osorik webgunean eta Eskolako iragarki-tauletan.  
 
Agur bero bat, 
 
María Arratibel 
Joaquín Maya Musika Eskola Bereziko zuzendaria 
 

BARNEKO FUNTZIONAMENDU ARAUDIA 
(Eskola Kontseiluak 2019ko urriaren 30ean moldatuta) 

 
4.- Ikasleen funtzionamendurako arauak 

 
 a) JOAQUÍN MAYA MUSIKA ESKOLAk 47/2012 Foru Dekretua aplikatzen du (abuztuaren 
23koa, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publiko eta pribatu 
itunduetako ikasleen eskubide eta eginbeharrei eta ikastetxe horietako elkarbizitzari buruzkoa), 
eta, horrez gain, funtzionamendu-arau hauek ezartzen ditu. 
 b).- Eskoletara justifikatu gabe hutsegiteak zehapena ekarriko du, honako hauekin bat 1: 
 

- Astean saio bat duten irakasgaietan justifikatu gabe hiru aldiz huts eginez gero edo 
astean bi saio dituzten irakasgaietan lau aldiz edo irakasgai guztiak kontuan harturik 7 
aldiz justifikatu gabe huts eginez gero, ikasleari kargua hartuko zaio e-mailez; eta, horren 
bidez, jakitera emanen zaio hurrengo paragrafoan jasotako gehieneko hutsegite-
kopurua pilatuz gero zein egoeratan gera daitekeen, artikulu hau espresuki adierazita. 
Ikaslea adin txikikoa bada, e-maila aitari, amari edo legezko tutoreari bidaliko zaio. 
Horrez gain, sms bat bidaliko da justifikatu gabeko hutsegiteengatik kargua hartzeko 
bidalitako e-mailaren berri emateko. 

- Astean saio bat duten irakasgaietan justifikatu gabe bost aldiz huts eginez gero edo 
astean bi saio dituzten irakasgaietan zazpi aldiz edo irakasgai guztiak kontuan harturik 
hamabi aldiz justifikatu gabe huts eginez gero, ikasleek eskolatzea galduko dute. Neurri 
hau postaz jakinaraziko da, eta eskolatzea behin betiko galduko da behin alegazio-epea 
amaituta edo alegazioak ebatzita, halakorik aurkeztuz gero.  

                                                             
1 Eskola Kontseiluak 2019ko urriaren 30ean hartutako erabakia 
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 Bost puntualtasun-falta eginez gero, hutsegite bat zenbatuko da. 
 
Justifikatutako hutsegitetzat joko dira gaixotasun batek eragindakoak, eta dagokien agiriaz 
justifikatu beharko dira jarraian egindako hiru hutsegitetatik aurrera. Hutsegiteak justifikatuko 
dira baldin eta ikasleak joan behar badu Eskolak berak antolatutako edozein jardueratara edo 
Iruñetik ateratzea eskatzen duten eskola-jardueretara (trukeak, kanpaldiak, etab.). Ez dute 
justifikaziorik izanen honako zio hauek dituzten hutsegiteek: jaiak, urtebetetzeak, ikasi beharra, 
beste ikastetxeetan izandako zigorrak, etab., ezta lan egin behar duten ikasleen lan-ordutegiak 
eragindakoak ere. 18 urtetik beherako ikasleek aitaren edo amaren idazki baten bidez justifikatu 
beharko dituzte hutsegiteak. 18 urtetik gorako ikasleek edozein lan-harremanetan eska 
daitezkeen bezalako egiaztagirien bidez justifikatu beharko dituzte hutsegiteak. Betiere, Eskolak 
beretzat gordeko du egiaztagiriak onartzeko ala ez onartzeko eskubidea.  
 
  - Ikaslearen lanaldiarekiko bateraezintasunagatik egindako hutsegiteak ez dira 
justifikatutzat joko.  
  - Bertaratze-kontrola irakasgaiko irakasleak eramanen du, eta hark 
ikasketaburuari emanen dio justifikatu gabe gertatutako hutsegiteen berri. 
 c) Eskolak aprobetxatu ezean, ikasi ezean edo irakasgaiko programazioan irakasleak 
eskatutako lanen aurrean ikasle batek arduragabekeriaz jokatuz gero,  Eskola Kontseiluak 
zehapena ezartzen ahalko dio, eta, irakasleak txostena eman eta gero, behin interesdunari 
entzunda, Eskolatik kanporatzen ahalko du. 
 d) Beharrezkoa den materiala (instrumentua, partiturak, etab.) eskoletara ez eramateak 
saio hori galtzea ekar dezake berekin, eta justifikatu gabeko hutsegitetzat joko da. 
 e) Ikasleak matrikulatuta dagoen edozein irakasgaitan gutxiegi jasoz gero, eskolatzea 
galduko du. 
 


