
BIZIKIDETZARAKO ARAUDIA 

Justifikatu gabeko ez etortzeak 

*Ez etortzeen barne araudia 

201/2008 Dekretuaren arabera, klaseetara joatea derrigorrezkoa da. Irakasleek asistentzia 
egunero kontrolatuko dute. Klasera etortzen ez den ikasleak, irakasle eta tutoreari justifikantea
ekarriko dio ikaslea bueltatzen denetik hiru egunera gehienez. Azterketa edo kontroletara ez 
aurkezteak justifikante ofiziala ekartzea dakar. 

Ez etortzeak ondorengo tratamendua izango du: 
1. Tutoreak, ikaslearen familiarekin harremanetan jarri beharko du lehenengo falta 

egunetik justifikatu gabeko orduen informazioa luzatzeko. Harreman honen helburua 
klasera ez joate horiek ez errepikatzea eta, ondorioz, ebaluazio azterketara aurkezteko 
eskubidea ez galtzea. Tutoreak Batxilergoko arduradunari egindako komunikazioaren 
berri emango dio. 

2. Ebaluazioro, ebaluazio informeetan, tutoreak ebaluazio horretako asistentzia falta 
kopurua adieraziko du. 

3. Ikasle bat, 4 puntualtasun faltagatik ordu bateko falta badauka, edo kanporatua bada, 
falta hori justifikatu gabekotzat hartuko da eta justifikatu gabeko falten araudiaren 
arabera tratatuko da. Kasu hauetan gurasoei deituko diegu. 

4. Aipatutako 201/2008 Dekretuaren arabera, 30. artikuluan adierazten den moduan, 
justifikatu gabeko bertaratze-hutsegiteak Ikastetxeko Bizikidetza oztopatzen dituzten 
jarrera moduan hartuko dira. Kanporaketak eta puntualtasun faltak (begiratu neurri 
zuzentzaileen araudia) justifikatu gabeko faltak izango dira eta bakoitzeko zeharkako 
konpetentzian adostutako notan, puntu bat bajatuko da. 

5. Era berean, 201/2008 Dekretu berberaren arabera, 38. artikuluan adierazten den 
moduan, justifikatu gabeko klasera ez etortze ugari egiten duen ikasleak, ebaluazioko 
azterketara aurkezteko eskubidea galduko du. Justifikatu gabeko orduak ikasgaien 
asteko ordu kopuruen arabera zenbatuko dira. Honako prozedura hau ezartzen da:

a) Ikasle batek ezin izango du ikasgai baten ebaluazio azterketa egin, ikasgai 
horretan justifikatu gabeko gehienezko ordu kopurua honako hau bada:

Irakasgaien asteko ordu 
kopuruak

Justifikatu gabeko orduak

*Gurasoei Idatzizko 
komunikazioa

*Gurasoei idatzizko 
komunikazioa ebaluazioko 
azterketa egiteko aukera 
galdu duela jakinarazteko

4 5 8

3 4 6

2 3 5

1 2 4



*Gurasoak eskolara etorri beharko dira idatzizko komunikazioak jasotzera. 

b) Ikasle batek ikasgai bateko ebaluazio azterketa guztietara aurkezteko 
eskubidea galduko du eta zuzenean ohikora joango da, ikasgai horretan 
justifikatu gabeko gehienezko ordu kopurua honako hau bada. 

Irakasgaien asteko ordu 
kopuruak

Justifikatu gabeko orduak

*Gurasoei Idatzizko 
komunikazioa

*Gurasoei idatzizko 
komunikazioa ebaluazioko 
azterketa guztietara 
aurkezteko aukera galdu 
duela jakinarazteko 

4 10 12

3 8 10

2 6 8

1 4 6

*Gurasoak eskolara etorri beharko dira idatzizko komunikazioak jasotzera.

c) Justifikatu gabeko orduak 80 tik gorakoak badira, ikaslea ezin izango da ikasgai guztietako 
ebaluazio azterketa guztietara aurkeztu. Justifikatu gabeko 70 faltara heltzen denean, gurasoei 
falten berri idatziz komunikatuko zaie. 80 faltara heltzen denean gurasoei idatziz 
komunikatuko zaie ikaslea ezin izango dela ebaluazio azterketa guztietara aurkeztu. 

*Gurasoak eskolara etorri beharko dira idatzizko komunikazioak jasotzera. 

Batxilergoko ikasle bat adinez nagusikoa denean eta bere ikasketen arduradun adierazi 
denean, ondorengo araudi hau jarraituko du (Goi Mailako Heziketa Zikloetan jarraitzen den 
araudi berdina): 

1. Klaseetara joatea derrigorrezkoa da. Irakasleak kalifikazioak jartzerakoan, eskolara 
asistentzia faltak izango ditu kontuan. Horrez gain, azterketak daudenean agiri ofiziala 
ekarri behar da azterketa beste egun batean egin ahal izateko. 

2. Ikasgairen batean ez etortzeak %20a (justifikatu zein justifikatu gabe) gainditzen badu, 
ikasleak ez du izango etengabeko ebaluaziorako eskubiderik. Ikasgai horiek kurtso 
amaierako ebaluaziora aurkeztuta ebaluatuko dira.


