
JANGELA ZERBITZUA 
 

Ausolan izango da aurten ere janaria zerbitzatuko digun enpresa. 
 
JANGELA ARDURADUNA 
Miren Santamaria Berasaluze 
 
BI JANGELA 
- Jangela txikia: haur hezkuntzako ikasleentzat (2-5 urte) 
- Jangela handia: lehen hezkuntzako ikasleentzat  
 
JANGELAN IZENA EMATEA:  
Jangelan noizean behin izena emateko, eskolara deitu edo email bat 
bidali bezperaz eta arratsaldeko 15:00ak baino lehen gehienez (943 55 12 62/ 
jangela@astieskola.eus). 
 
Jangelan izena eman eta etortzen ez den ikasleari ezin izango zaio kuotarik 
kendu, jarraian lau jangela egunetik gora kale egiten duenak salbu. Kasu 
hauetan soilik deskontatu ahal izango da kuota. 
 
Izena emateaz gain, LH2. maila bitarteko ikasleak tarteka geratzen direnean, 
tutorea abisatu beharko da ohar bidez, bera ere jakinaren gainean egon dadin. 
 
Abenduan eta ekainean jangelako txostena jasoko duzue. 
 
JANGELA ZERBITZUAREN ORDAINKETA: 
Kobroak kontu korrontearen bidez egingo dira kuota hauen arabera, beti ere, 
hurrengo hilaren hasieran: 
- Ohikoen kuota: 4 edo 5 egun gelditzen den ikaslea: 4,60 € eguneko. 
- Egunero gelditzen den ikaslea eta garraiatua izateko eskubidea duena 
(bizilekua eskolatik 2 km. baino gehiagora): 3,30 € 
- Ohiko bazkaltiarren kuota: 1, 2 edo 3 egun geratzen den ikaslea: 4,60 € 
ikasturtean finkoak badira. 
- Egun solteak: 5,20 € 
- Ordaindu gabeko kuotarik balego: araudiak dioen bezalaxe, hilabete bateko 
kuota atzeratua duten ikasleek, ezin izango dute jangela erabili, aurrez 
arduradunarekin harremanetan jarri eta arrazoiak ematen ez badituzte. 
 
OHIKO BAZKALTIARRENTZAKO KUOTA FINKOA 
- Ikasturte osoan zehar (irailaren 9tik ekainaren 19ra) eta egunero geratuko 
diren ikasleei 81,88 €ko kuota finkoa pasako zaie ikasturteko 10 hilabeteetan. 
- Garraiatuen kuota finkoa 58,74 € 
  
ORDUTEGIAK  
Jangela zerbitzua irailaren 9an hasi eta ekainaren 19an amaituko da. 
- Jardunaldi osoan (goiz eta arratsaldez) honakoa izango da ordutegia: 
HH/LH ikasleentzat: 12:00etatik 14:00etara. 
 
Jangela txikian: 1. txanda: 12:00-13:45 (2 eta 3 urte) 
                                2. txanda: 13:15-13:45 (4 eta 5 urte) 



Jangela handian: 1. txanda: 12:00-13:45 (1., 2. eta 3. maila) 
                                2. txanda: 13:15-13:45 (4., 5. eta 6. maila) 
 
- Jardun trinkoan umeak ordu erdi bat lehengago jaso ahal ditzakezue (HHkoak 
14:00etan eta LHkoak 14:30etan). Garazi etortzea eskatzen dizuegu. 
Jangela zerbitzua amaitzean, ikastetxean lan egiten duten guztiek jardunaldi 
laborala amaituko dute eta baliteke ikasleekin gelditzeko inor ez egotea. 
 
MENUAK 
Hiruhileko bakoitzaren hasieran, menuak jaso bezain laister, kopia bat igorriko 
da. 
Jangelan menú bakarra dago eta ikasleren batyek osasun arazoa dela medio, 
beste menuren bat behar badu, sendagilearen agiria ekarri beharko digu 
enpresari menú brezia eska diezaiogun. Jangelan, enpresak ekartzen dizkigun 
menuak besterik ez dira onartuko. 
 
OHARRAK 
- Ikasturte hasieran jangela bilera bat deituko da HHko familientzat, bertako 
arauak azaldu eta hezitzaileak aurkezteko. Gainontzeko familiek informazio hau 
emailez jasoko dute. 
- Eskolaz kanpoko ekintzetara edota Musika Eskolako klaseetara joatea, ez da 
jangelako hezitzaileen ardurapean egongo, ikasle-familia bakoitzaren 
ardurapean baizik. 
- Jangela garaiko eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartu ezin duten ikasleek 
ohar bidez adierazi beharko dute. 
- Ezin da jangela garaian beranduago sartu, ezta lehenago atera, arrazoi 
justifikaturik gabe. 
- Jangelako hezitaileek ezin dute botikarik eman. 


